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 :ملخص البحث
 الخالفين  في  تأثير  من  لهما  لما  النحويين  بين  المتداولة  الكتب  أكثر من) الكشاف(و) المفصل (كتابا يعد

 كتـابين  فـي  الزمخـشري  آراء بين بالمقارنة البحث هذا يعنى . وطريقته ءهوآرا منهجه والمقتفين مؤلفهما،
 الموافقـة  اآلراء مؤلفـه  فيـه  اختـار  تقعيـدي ) المفـصل  (وهـو  منهمـا  فـاألول  ، التـأليف  وطريقة المنهج مختلفي
 بـل  معـين،  بمـذهب  مؤلفـه  فيـه  يتقيـد  لـم  تطبيقـي ) الكـشاف  (وهـو  والثـاني  النحوية، ونزعته ومنهجه مذهبه
 اخـتالف  فكـان  معـين،  بمـذهب  التقيـد  دون ويوضـحها  اآليـة  معنى يخدم الذي واإلعراب الرأي عن فيه بحث
 ومـن  ،لـذلك    مىاالقـد  العلمـاء  تنبـه  الكتـابين،  فـي  مؤلفهمـا  آراء اخـتالف  فـي  سـبباً  أجلـه  مـن  المؤلَّف الهدف
 هـذه  جمعـت  . الفهـا ورجحـوا اخت   الزمخـشري  آراء تتبعـوا  الـذين  هـشام  وابـن  حيـان  وأبـو  مالـك  ابـن  هؤالء
  .االختالف  لهذا  تفسيراً  أقدم أن الخاتمة في وحاولت فيهما، للمؤلف المتابعين وأوضحت ودرستها، اآلراء،

 
 
 
 
 



 

 عربيةلعلوم المجلة ا ٦٩ 
 هـ١٤٣٢ محرمعشر ثامن العدد ال

  محمد نبينا للعالمين، رحمة المبعوث على والسالم والصالة العالمين، رب هللا الحمد
  :بعد أما ، وسلم وصحبه آله وعلى

 اللسان لضبط المؤلفة النحوية المختصرات أشهر من النحو في) المفصل (كتاب فيعد
 اختيار حسنو وتقسيمه، تبويبه، في دقيقاً تنظيماً منظَّماً لكونه شهرته وترجع وتقويمه،
 وإيضاح بشرحه الناس واشتغل ظهوره، عند كبيرة عناية لقي لذا فيه؛ النحوية اآلراء
  .يسير غير زمناً وملتبِسه غامضه
 من أكثر يعكف نراه) المفصل (في المتمثل التقعيد في كتاباً الزمخشري تأليف وبعد
 كتاب فيؤلف لتطبيق،ا فيه ممارِساً مفصالً، وإعرابه الكريم القرآن تفسير على سنتين

 اآلفاق في شهرته فدوت ، واألدب واللغة والبالغة والنحو التفسير فيه جامعاً) الكشاف(
 ) .الكشاف صاحب : (فقيل اسمه، على غلب حتى
 حتى وإيضاحه شرحه على والعكوف بالقبول) المفصل (كتاب تتلقى الناس تكد لم
 كال في آراءه فبحثوا لزمخشري،ا بنحو تعلقاً الناس فازداد ،)الكشاف (كتاب خرج

) المفصل (كتابي قرأ الذي مالك ابن بذلك قام وممن ، بينها وقارنوا الكتابين،
 في بعده لمن مهيعاً هذا فكان فيهما، الزمخشري آراء بين يقارن وأخذ) الكشاف(و

 آراء بين وقارنوا طريقه، وغيرهم هشام وابن والمرادي حيان أبو فسلك طريقته، اقتفاء
  .اختالفها وبينوا كتابيه، في لزمخشريا

) المفصل (في الزمخشري أوردها التي اآلراء جمع على البحث هذا فكرة تعتمد
 سواء منها، له الخالفين العلماء مواقف بيان مع دراستها، ثم  ،)الكشاف (في وخالفها
  . ذلك بعد يترجح ما رجحت ثم غيرهم، من أم) المفصل (شراح من كانوا
 عن فيه تحدثت بتمهيد بدأته أني فهي البحث هذا في عليها سرت التي طةالخ أما
 المتأخر من المتقدم الرأي ليتضح تأليفهما؛ وتأريخ) الكشاف(و) المفصل (كتابي

 في الذي كالمه على بناء رأي كل وعنونت باآلراء، أتبعته ثم المخالِف، من والمخالَف
) المفصل (شراح برأي أتبعته ثم المخالفة، في البحث مدار وعليه أقدم، لكونه ؛)المفصل(

 به، انفرد مما كان سواء ،)المفصل (في رأيه أوضح ثم النحويين، من خالفه أو وافقه، ومن
 في رأيه أورد ثم ، المدرستين إحدى رأي به رجح أم المتقدمين، من أحداً فيه تابع أم

 وختمته ، مصادرها من واردةال اآلراء وتخريج الترجيح، مع وافقه، من وأذكر) الكشاف(
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 بالمصادر قائمة ثم البحث، هذا في إليها توصلت التي النتائج أبرز فيها ذكرت بخاتمة
  . البحث هذا في الواردة والمراجع
 – مخالفة فيها هل البحث هذا في الموردة اآلراء على القارئ يحكم بأن حرصت ولقد
 من القارئ ليتمكن ؛)الكشاف(و) لمفصلا (من كالمه فنقلت ؟ ال أو - الباحث يشير كما

  . نصيهما من باالختالف إليهما المشار الرأيين على الحكم
 على اهللا وصلى وذكره، شكره يرزقنا وأن ويرضاه، يحبه فيه لما يوفقنا أن أسأل واهللاَ
  .وسلم وصحبه آله وعلى محمد نبينا

@     @     @ 
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  :التمهيد
 في أشير) المفصل (في فيها رأيه الزمخشري لفخا التي المسائل في الخوض قبل
 ليتبين تأليفهما، زمن عن وأتحدث ،)الكشاف(و) المفصل (كتابي إلى موجزة لمحة

  .فيه المذكور الكتاب بمعرفة المتأخر من المتقدم والرأي الالحق، من السابق
  ) :المفصل(

 الترتيب من فيه مال سيبويه؛ كتاب بعد المؤلفة الكتب أشهر من) المفصل (كتاب يعد
 اقتفى بل واحد، مذهب على يبنه لم مؤلفه أن كما ،)١(بالصرف النحو ومزج والتبويب،
 .)٢(يرجحه ما والكوفية البصرية المدرستين آراء من باالختيار البغدادية المدرسة طريقة
 المحرم في منه وفرغ هـ٥١٣ سنة رمضان غرة بتأليفه بدأ الزمخشري أن المصادر تذكر
 .)٣(  هـ٥١٩ سنة شيبة بباب مكة في الناس وأسمعه ، هـ٥١٥ سنة
 اليوم ويحدد الكتاب تأليف بداية في المصادر هذه فيوافق الظنون كشف صاحب أما
 سنة تأليفه في مكث قد فيكون ،)٤( هـ٥١٣ سنة رمضان غرة األحد يوم وأنه فيه بدأ الذي

  .أشهر وأربعة
              اليابري طلحة بن عبداهللا على سيبويه كتاب ودَرَسَ مكة، في بقي أنه ويبدو

 فيكون فارس، بالد إلى رحل ،ثم)٦( هـ٥١٩ سنة) المفصل (الناس أسمع ثم ،)٥( هـ٥١٨ ت
 ) .المفصل (كتاب ألف قد األول جواره في

 ) :الكشاف(

 بكر أبي خالفة من نحو وأنها للكشاف، تأليفه مدة مقدمته في الزمخشري ذكر
 في مكة في)٨( هـ٥٢٦ سنة تأليفه في بدأ أنه المصادر وتذكر ،)٧(عنه اهللا رضي الصديق

                                                 
  . ٤٢١: المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي : ينظر ) ١(
  . ٤١٨: ، المدرسة البغدادية ٢٨٥: المدارس النحوية : ينظر ) ٢(
  . ٥٣:  القرآن ، منهج الزمخشري في تفسير٥/١٦٩: ، وفيات األعيان ١/٤٣: التخمير : ينظر ) ٣(
 . ٢/١٧٧٤: كشف الطنون : ينظر ) ٤(
  . ٢/٤٦: بغية الوعاة : ينظر ) ٥(
  . ٢/١٧٧٤: كشف الظنون : ينظر ) ٦(
  . ١/٤الكشاف : ينظر ) ٧(
  . ٧٦:  ، منهج الزمخشري في تفسير القرآن ٢/١٧٧٥: كشف الظنون : ينظر ) ٨(
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 سنة اآلخر ربيع شهر من والعشرين الثالث االثنين يوم ضحوة منه وانتهى الثاني، جواره
  .عاماً عشر ثالثة يقارب بما) المفصل (عن متأخراً) الكشاف (فيكون )١(هـ٥٢٨

 في سمي الكريم للقرآن تفسير للزمخشري دمتق أنه إليه اإلشارة تجدر مما أنه على
 وأنها ،)الكشاف (مقدمة في الزمخشري إليه وأشار ،)القديم الكشاف(بـ المراجع بعض

 تحدث للقرآن، تفسير إمالء في عليه ألحوا لما المعتزلة علماء بعض على أمالها إمالءات
 بأنها نفسه مخشريالز ويصفها ، البقرة سورة وحقائق الكريم، القرآن فواتح عن فيها

 بعد فيما) الكشاف (تأليف في منها أفاد وقد والجواب، السؤال فيها يكثر طويلة إمالءات
 .واإلطناب اإلطالة تحاشى بأن
 في ذكر ،و منتشرة أنها -عنها الزمخشري كالم من يفهم فيما - اإلمالءات وهذه 

 عن سئل إال بلداً دخل ما الثاني لجواره مكة إلى طريقه في وهو أنه) الكشاف (مقدمة
 إنه حتى المملى، هذا  عن العلوي دهَّاس ابن أميرها فسأله مكة قدم حتى اإلمالءات، هذه

 ،)٢(المملى لهذا طلباً فارس بالد في للزمخشري يذهب بأن نفسه حدثته -دهَّاس ابن أي –
 الزركشي أورد وقد) .الكشاف (تفسير تأليف في المضي على له مقوياً ذلك فكان

 .)٣(نصوصه من بعضاً السيوطيو
 قبل كانت ولو األول جواره في مكة من رحيله بعد كانت اإلمالءات هذه أن ويظهر
 الفترة وهي هـ٥١٩ إلى هـ٥١٣ من بمكة عنده مقيماً كان لما العلوي دهاس ابن منه لطلبها
 ) .المفصل (فيها ألف التي

 عن متأخرة فهي -تسمى كما- ) القديم الكشاف(ا أو اإلمالءات هذه زمن كان وأياً
 هو المخالِف المتأخر والرأي) المفصل (في ورد ما هو المقدم األول الرأي فيكون ،)المفصل(

 ) .الكشاف (في رأيه
 الهدف تخدم التي اآلراء فاختار اللسان؛ ضبط قاصداً) المفصل (الزمخشري ألف   

 في أما أجله، من المؤلَّف رضالغ تحقق أنها يرى التي المذاهب ورجح تأليفه، من المنشود
 اآلية، تضمنته الذي المعنى توافق التي اآلراء عن يبحث فأخذ منهجه فاختلف) الكشاف(

                                                 
   . ٤/٨٢٥: الكشاف : ينظر ) ١(
  . ١/٣: شاف الك: ينظر ) ٢(
 ، ٣٨٥، ٤/١٩٧، ٢٨٧، ١٤٦، ٣/١٤٥، ٢/٤١٧، ٣٤٧، ٣٠٤، ١/٧٢: ينظــــر البرهــــان فــــي علــــوم القــــرآن: ينظــــر ) ٣(

  . ٩٦٣، ٣/٨٥٦: اإلتقان في علوم القرآن 
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 كتب في وال فيه ترد لم بآراء انفرد بل ،) المفصل (في يرجحها لم التي اآلراء بعض فرجح
 تلك عضب عن تخلى) الكشاف (في التطبيق مارس لما أنه وذلك المتقدمين، النحويين
 واردة الكتابين في اآلراء بين المخالفة كانت لذا ،) المفصل (في ارتضاها التي اآلراء

 ذلك أجل من الكتابين، تأليف من المنشود الهدف الختالف ذلك؛ في غرابة وال وحاصلة،
 المسائل في سأذكره ما وهو الكتابين في رأيه فيه اختلف التي المسائل بعض ظهرت
  . التالية
  : الصرف من) ثالث (منع سبب  -١

 الوصفية هو الصرف من) ثُالث (منع سبب أن إلى ) المفصل (في الزمخشري ذهب
 عدالً فيه ألن ؛)ثُالث(و) عمر : (نحو في أخرى إلى صيغة من والعدل : ( يقول والعدل،
 .)١( )ووصفية
) الفع (وزن على التي األعداد من وغيرها) ثُالث (منع سبب بأن كالمه شراح وأوضح

 ثالثة عن معدول) ثالث (إن إذ المكرر؛ العدد عن والعدل الوصفية هو عنده) مفعل(و
 .)٣( الجمهور مذهب هو وهذا. )٢( ثالثة

 في عدل وهو المكرر، العدل هو الصرف من منعها سبب أن إلى) الكشاف (في وذهب
 : ( يقول ، حيدهتو إلى اللفظ تكرار عن وعدل ،)ثُالث : (لفظ إلى) ثالثة ثالثة (عن اللفظ

 : العدلين من فيها لما الصرف منعت وإنما مكررة، أعداد عن معدولة) ورباع وثالث مثنى(
  .)٤( )التعريف بالم يعرفن نكرات وهن تكررها، عن وعدلها صيغها، عن عدلها
 .)٥( به انفرد مما وعده الرأي، هذا حيان أبو ورد
 التوهين بصيغة الرضي وحكاه ،)٦( فيةالوا شرح في الحاجب ابن تابعه : وأقول      

 .)٧()قيل(

                                                 
  . ٣٥: المفصل ) ١(
: ليـد ، اإلق١/١٣٣: ، اإليـضاح فـي شـرح المفـصل     ١/٦٢: ، شـرح المفـصل البـن يعـيش      ١/٢٢٠: التخمير  : ينظر  ) ٢(

١/٢٥٧ .  
 .٦٣: ، الكافية ٢٢٢: ، التسهيل ٣١٠: ، اإليضاح العضدي ٣/٣٨١: ، المقتضب ٣/٢٢٥: الكتاب : ينظر ) ٣(
  . ١/٤٦٧: الكشاف ) ٤(
  . ٣/١٥٩: البحر المحيط : ينظر ) ٥(
 . ١٣٩: شرح الوافية : ينظر ) ٦(
  . ١/١/١١٦: شرح الكافية : ينظر ) ٧(
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  : غير ال الفتح على) ابن(بـ الموصوف المفرد المنادى بناء -٢
 إلى المضاف) ابن(بـ الموصوف المفرد المنادى أن إلى) المفصل (في الزمخشري ذهب
 )ابنة(و) ابن(بـ والوصف :( يقول غيره، يجز ولم فقط، الفتح على يبنى به متصل بعده علم

 ، الثاني حركة األول حركة أتبعت وقعا فإن علمين، بين يقعا لم إذا بغيرهما كالوصف
 على البناء تحتم منه يفهم اآلخر الوجه ذكره وعدم ،)١ ()امرئ(و) ابن (في فعلوا كما
 . )٣(والجندي )٢(الحاجب ابن ذلك إلى وأشار ولزومه، الفتح

 ،)٥(والسكاكي ،)٤(األفاضل صدر الفتح على البناء على االقتصار في ووافقه
  .)٧(والكيشي )٦(واإلسفراييني

 ،)٨(السراج ابن المسألة هذه في واحد رأي على االقتصار في الزمخشري سبق وأقول
  .)١٠(والجرجاني ، )٩(والفارسي

 الفتح على البناء ، الوجهين وأجاز ،)١١(الجمهور مذهب إلى فرجع) الكشاف (في أما
 تعالى قوله على كالمه في فقال المفرد، المنادى إعراب أصل على ضمال على والبناء لإلتباع،

:  m  ®  ¬  «  ª   ©  ¨l)إتباع على النصب محل في) عيسى : ( ()١٢ 
 ، مضموماً يكون أن ويجوز الفاشية، اللغة وهي ، عمرو بن زيد يا : كقولك االبن، حركة
  .)١٣( ... ) قوله عليه والدليل عمرو، بن زيد يا : كقولك

                                                 
  . ٦٣: المفصل ) ١(
  . . ١/٢٦٩: اإليضاح في شرح المفصل : ينظر ) ٢(
  . ١/٤١٧: اإلقليد : ينظر ) ٣(
 . ١٧٣: ، ترشيح العلل ١/٣٣٥: التخمير : ينظر ) ٤(
  . ١٦٢: مفتاح العلوم : ينظر ) ٥(
  . ٣٠٤: لباب اإلعراب : ينظر ) ٦(
  . ٢٧٩: اإلرشاد : ينظر ) ٧(
 . ٤٧: الموجز : ينظر ) ٨(
  . ٢٥٠: ح العضدي اإليضا: ينظر ) ٩(
  . ٨١:  ، الجمل ٢/٧٨٥: ا لمقتصد : ينظر ) ١٠(
 . ١٨٠: ، التسهيل ١٥٧: ، الجمل للزجاجي١/٣٤٥: ، األصول ٤/٢٣١: ، المقتضب ٢/٢٠٣: الكتاب : ينظر ) ١١(
 ) . ١١٢(سورة المائدة من اآلية ) ١٢(
  . ١/٦٩٢: الكشاف ) ١٣(
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  : المعنوي عاملها على الحال تقديم منع -٣
     :    يقول المعنوي، عاملها على الحال تقديم منع إلى) المفصل (في الزمخشري ذهب

 مقيماً، زيد فيها : كقولك فعل، معنى أو الصفات، من وشبهه فعل إما فيها والعامل( 
 )١()متقدماً إال الثاني فيها يعمل وال ومتأخراً، متقدماً فيها يعمل فاألول...منطلقاً عمرو وهذا
  .)٣ ( .سيبويه رأي وهذا ،)٢(لضعفه المعنوي؛ عاملها على الحال تقديم فمنع

 فأعرب المعنوي، عاملها على الحال تقدم جواز إلى) الكشاف (في وذهب
 حاالً )٥(mÅÄ  Ã  Âl  :تعالى قوله من)٤(النصب قراءة في)مطويات(

 كما ،)٦()الحال على) مطويات (ونصب : ( يقول ،)بيمينه (والمجرور الجار متعلق وعاملها
m         Þ     Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö   :تعالى قوله من) جميعاً (أعاريب أحد في أجاز

àßl)لمبتدأ خبراً المعرب) منه (والمجرور الجار فيها والعامل حاالً،) جميعاً (تكون أن  )٧ 
 على الحال تقدمت اإلعرابين كال وفي ، )األرض في ما (الموصول لالسم خبراً أو محذوف،
 .)٨(المعنوي عاملها

 لمذهب مخالف اإلعراب هذا أن وذكر األخيرة اآلية إعراب في حيان أبو عليه واعترض
 مذهب على إال يجوز ال وأنه المعنوي، عاملها على الحال تقدم المانعين الجمهور
 . )٩(األخفش
 المبتدأ كان إذا المعنوي عاملها على الحال تقدم أجاز األخفش أن ذلك وإيضاح
 والزجاج، الفراء مذهب وهو ،)١٠( الدار في قائماً زيد : نحو الحال على متقدماً الحال صاحب
 : نحو  تقديمه يجوز فال الحال عن متأخراً الحال صاحب كان إذا أما . )١١(للكسائي ونسب

                                                 
  . ٩٠: المفصل ) ١(
  . ٥٢٣/ ١: ، اإلقليد ١/٣٣١: ، اإليضاح في شرح المفصل ٢/٥٧: شرح المفصل : ينظر ) ٢(
  . ٢/١٢٤: الكتاب : ينظر ) ٣(
  .٧/٤٢٢: ، البحر المحيط ١٣٢: شواذ القراءات : ينظر . نسبت إلى عيسى بن عمر والجحدري ) ٤(
 ) .٦٧(سورة الزمر من اآلية ) ٥(
  . ٤/١٤٤: الكشاف ) ٦(
 ) . ١٣(سورة الجاثية من اآلية ) ٧(
  . ٤/٢٨٨: الكشاف : ينظر ) ٨(
  . ٨/٤٥: البحر المحيط : ينظر ) ٩(
  . ١/٢/٦٥٢: ، شرح الكافية ٢/٧٣٥: ، شرح الكافية الشافية ١/٢٢٠: األصول : ينظر ) ١٠(
  . ٤/٢٢، إعراب القرآن ٤/٣٦٢: ، معاني القرآن وإعرابه ٢/٤٢٥، ١/٣٥٨: معاني القرآن للفراء : ينظر ) ١١(
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 .)١( هغير وال األخفش يجيزه وال الدار في زيد قائماً
 في اختاره وما الجمهور مذهب إلى الزمخشري رجع) الكشاف (من آخر موضع وفي

 من )٢(كل نصب قراءة تعليله في وذلك المعنوي عاملها على الحال تقدم ومنع ،)المفصل(
 بالضمير اقترانه عدم مع) إن (السم تأكيداً) كالً (وأعرب )٣(m ¹  ¸  ¶l  : تعالى قوله

 هل: قلت فإن : ( فقال المعنوي، العامل على بتقدمه معلالً فيها حاليةال ومنع ،)٤(المطابق
 الحال في يعمل ال الظرف ألن ال؛ : قلت ؟) فيها (فيها عمل قد حاالً) كالً (يكون أن يجوز

 الدار في قائماً: تقول وال ثوب، لك يوم كلَّ : تقول متقدماً، الظرف في يعمل كما متقدمة
 .  )٥( )زيد
  : وحده بالضمير حاالً الواقعة االسمية الجملة ربط -٤

 شاذ بالضمير حاالً الواقعة االسمية الجملة ربط أن إلى) المفصل (في الزمخشري ذهب
 كانت فإن . فعلية أو اسمية تكون أن من تخلو وال. حاالً تقع والجملة : ( يقول ، نادر أو

    في عليه يعثر أن عسى وما) فيَّ إلى فوه كلمته : (قولهم من شذ ما إال فالواو، اسمية
  .)٦ ( )الندرة

 وابن األفاضل صدر فعده . ذلك في عباراتهم تنوع مع المتأخرين من جمع ووافقه
 والكيشي ،)٩(ضعيفاً قليالً ومرة ،)٨(شاذاً مرة فعده الحاجب ابن أما ،)٧(قليالً يعيش
  .)١١(بالنوادر يلحق مما فجعله الجندي أما ،)١٠(شاذاً

                                                 
   . ١/٧٤٣: شرح الكافية الشافية  : ينظر) ١(
: ، البحــر المحــيط ١٣/٥٢: المحــرر الــوجيز : ينظــر . قــراءة شــاذ نــسبت لعيــسى بــن عمــر وابــن الــسميفع   ) ٢(

٧/٤٤٨ .  
 ) . ٤٨(سورة غافر من اآلية ) ٣(
 .وهو رأي الفراء وتبعه ابن عطية، ورده ابن مالك وأبو حيان وابن هشام ) ٤(

، ٧/٤٤٩: ، البحــر المحــيط ٣/٢٩٢:  ، شــرح التــسهيل ١٣/٥٢: ، المحــرر الــوجيز ٣/١٠: ن معــاني القــرآ: ينظــر 
 . ٦٦٢ ، ٢٥٧: مغني اللبيب 

  . ٤/١٧١: الكشاف ) ٥(
  . ٩٢: المفصل ) ٦(
  . ٢/٦٦: ، شرح المفصل ١/٤٣٨: التخمير : ينظر ) ٧(
  . ٢٢١: شرح الوافية : ينظر ) ٨(
  . ٢/٥١٦: ، شرح المقدمة الكافية ١/٣٤٤: اح في شرح المفصل ، اإليض١٠٥: الكافية : ينظر ) ٩(
  . ٢٤٣: اإلرشاد : ينظر ) ١٠(
   . ١/٥٤٢: اإلقليد : ينظر ) ١١(
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 : نحو فجائز، الجملة أول في الرابط الضمير كان إن أنه فذكر ، ذلك في الرضي وفصل
 كقول وذلك ،)١(ضعيف فهو آخرها أو وسطها في كان وإن رأسه، على يده زيد جاء

 )٢( :الشاعر
 يدري ال بالغيبِ ورفيقُه      غامرُه الماءُ النَّهارُ نَصَفَ

 : وقيل ، )٣(الفراء إلى -حدهو بالضمير الجملة ربط شذوذ أعني – الرأي هذا ونسب
 والخروج بالقلة بالربط الضمير انفراد ووصف الجرجاني، عبدالقاهر ووافقه ،)٤(للكوفيين

 .)٥(والقياس األصل عن
 يكثر ال لكنه جائز، بل ، شاذ غير ذلك أن وذكروا ،)٦(والمتأخرون مالك ابن ذلك رد وقد
  .)٧(جمهوروال سيبويه مذهب إجازته وأن بالواو، الربط كثرة

 الربط من أقيس بالضمير حاالً الواقعة االسمية الجملة ربط أن إلى مالك ابن وذهب
  .)٨ (فيهما للواو مدخل وال ، والنعت الخبر بابي في االسمية للجملة رابطاً لكونه ؛ بالواو
 االسمية الجملة فأعرب ،)المفصل (في ذكره ما خالف فقد) الكشاف (في أما

m  P  O  N  : تعالى قوله في )٩(مواضع خمسة في حاالً وحده ربالضمي المربوطة
  SR    Ql)١٠(تعالى ،وقوله:   m  ÍÌ  Ë  Ê  É  Èl)تعالى وقوله ،)١١ : m  c

                                                 
  . ١/٢/٦٧٤: شرح الكافية : ينظر ) ١(
للمـسيب بـن علـس ، وهـو فـي شـرح المفـصل        : لألعـشى، وقيـل  : بيت من الكامل مختلف في نسبته قيـل     ) ٢(

 . ٣/٢٣٣:  ، خزانة األدب ٦٥٦:  مغني اللبيب :، ٢/٦٦البن يعيش 
، ٢/٤٦: ، المـساعد    ٢/٧٢٠: ، توضـيح المقاصـد      ١/٣١٦: ، البحـر المحـيط      ٣/١٦٠٦: ارتـشاف الـضرب     : ينظر  ) ٣(

   . ٦/٢٥١: تعليق الفرائد 
  . ٣/٥٠٥: المقاصد الشافية : ينظر ) ٤(
  . ٢١٩، ٢١٨: دالئل اإلعجاز : ينظر ) ٥(
، ٣/٥٠٦: ، المقاصــد الــشافية ٤٥٨-٤٥٤: ، شــرح عمــدة الحــافظ ٣٦٥-٢/٣٦٤: التــسهيل شــرح : ينظــر ) ٦(

  . ٦/٢٥٠: تعليق الفرائد 
: ، شـرح الكافيـة الـشافية        ٣/١٢،  ٢/٤٧٣: ، أمالي ابـن الـشجري       ٤/١٢٥: ، المقتضب   ١/٣٩١: ينظر الكتاب   ) ٧(

  . ٢/٣٥٠: ، أوضح المسالك ٣/٧٥٨
 .  ٢/٣٦٦: شرح التسهيل : ينظر ) ٨(
  . ٥٢٣، ٣٨٦، ٤/١٤٠، ٥٣٥، ٢/٩٧: الكشاف : ينظر ) ٩(
 ) . ٢٤(سورة األعراف من اآلية ) ١٠(
 ) . ٤١(سورة الرعد من اآلية ) ١١(
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 األوليين، اآليتين على كالمه وأورد الزمخشري، رأي اختالف إلى مالك ابن أشار وقد
 التي المسائل من وهو نادر،) فيَّ إلى فوه كلمته : ( قولهم أن الزمخشري وزعم : ( فقال
 ووافقه  ،)٤()... )الكشاف (في تنبه وقد الجواب، عن ناصره وعجزت الصواب، عن حرفته
 الزمخشري رأي اختالف إلى – اهللا رحمه – عضيمة الشيخ وأشار ، )٥(المتأخرون ذلك في
 .)٦( األخيرة الثالث اآليات في
  :اللبس ألمن المضاف حذف -٥

 وإقامة المضاف حذف أن وذكر ،)المفصل (في المسألة هذه عن الزمخشري تحدث
 كان إذا أما ،)٧(m  k  jl   :تعالى قوله نحو اللبس أمن إذا جائز إليه المضاف
  :)٨(الشعركقوله على به فيقتصر ملبِساً الحذف

 )٩(حِذْيما النِّطاسيَّ أعيا بما طبيبٌ       فهل لكمُ فيها إليَّ فإنني
 ،)١٠(m  i hl : تعالى قوله في المضاف حذف عن تحدث فقد) الكشاف (في أما
 كمـا  رمضان، شهر : فيقال إليه والمضاف بالمضاف وقعت الصوم شهر تسميته أن وذكر
 عليه اهللا صلى النبي قول في ورد كما رمضان : يقال قد بأنه إشكاالً أورد لكنه اآلية، في ورد

                                                 
 ) . ٦٠(سورة الزمر من اآلية ) ١(
 ) . ٢١(سورة ق اآلية ) ٢(
 ) . ٤(سورة الصف اآلية ) ٣(
  . ٢/٣٦٥: شرح التسهيل : ينظر ) ٤(
  . ٦/٢٥٠: ، تعليق الفرائد ٢/٤٦: ، المساعد ٢/٧٢٠: مقاصد توضيح ال: ينظر ) ٥(
  . ١/٣/٥٩٠: دراسات ألسلوب القرآن : ينظر ) ٦(
 )  . ٨٢(سورة يوسف من اآلية ) ٧(
: بيت من الطويل ألوس بن حجر من قصيدة يهجو بها بني الحارث بـن سـدوس بـن شـيبان ، الخـصائص                        ) ٨(

  .١/٢/٩٣٣: ة ، شرح الكافي٣/٢٥: ،شرح المفصل ٢/٤٥٣
  . ١٣٥: المفصل : ينظر ) ٩(
 ) . ١٨٥(سورة البقرة من اآلية ) ١٠(
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 أدرك مـن  : ( والـسالم  الـصالة  عليـه  وقولـه  ،)١( ) واحتـساباً  إيمانـاً  رمـضان  صـام  من : ( وسلم
 إليــه فالمــضا وإقامــة المــضاف حــذف مــن هــذا أن علــى وخرجــه ،)٢ ( )لــه يغفــر فلــم رمــضان
 . )٣(حذيما النطاسي أعيا بما : الشاعر قول في جاء ،كما اللبس ألمن مقامه

) المفـصل  (فـي  أنـه  مـع  مقيـساً  جـائزاً  البيـت  مـن ) ابـن  (كلمـة  وهو المضاف حذف فجعل
 .الشعرية الضرورة على قصره 

 علم إذا وأنه النثر، في جعله بل بالشعر، يربطه ولم الحذف هذا مثل جني ابن وأجاز
 إهانة منه فهم إن زيداً، أهنت : فيجوز) زيد غالم أهنت : (ذلك ومن الحذف، جاز معنىال

  .)٥(الملبِس الحذف من وعده الرضي، وخالفه ،)٤(لزيد إهانة الغالم إهانة إذ زيد، غالم
 ،)الكشاف(و) المفصل (في البيت في الزمخشري رأي اختالف إلى البغدادي أشار وقد
  .)٦()الكشاف (في إليه ذهب ما ورجح
  :الضمير وصف -٦

 المعارف، أعرف هو بل إيضاح، إلى محتاج غير لكونه الضمير؛ وصف النحويون يمنع
 أن ترى حين تضمر إنما أنك قبل من موصوفاً يكون ال المضمر أن واعلم : ( سيبويه يقول

 مخشريالز وأخذ ،)٨( النحويين بين فيه خالف ال مما وهذا ،)٧ ( )تعني من عرف قد المحدَّث
 .)٩( ) صفة وال موصوفاً يقع ال والمضمر : ( يقول) المفصل (في الرأي بهذا

 نصب توجيهه في وذلك الضمير، وصف فأجاز) الكشاف (في الرأي هذا وخالف

                                                 
 ، ومسلم في كتاب الـصيام،  ٣٦١) : من صام رمضان إيماناً واحتساباً    ( رواه البخاري في كتاب الصوم، باب       ) ١(

  .٢٩٩: باب الترغيب في صيام رمضان وقيامه 
  .١٩/١٤٤يث كعب بن عجرة، رواه الطبراني في المعجم الكبير من حد) ٢(
  . ١/٢٢٧: الكشاف : ينظر ) ٣(
  . ٢/٤٥٢: الخصائص : ينظر ) ٤(
  . ٢/٢/٩٣٣: شرح الكافية : ينظر ) ٥(
   . ٤/٣٧١: خزانة األدب : ينظر ) ٦(
  . ٢/١١: الكتاب ) ٧(
: ، اإليـضاح العـضدي   ١٦: ، الجمـل  ٢/٣٢: ، األصـول  ٤/٢٨١: ، المقتـضب  ١/٤٧١: معـاني القـرآن للفـراء     :ينظر  ) ٨(

 . ١٣٩: ، اللمع ٢٨٩
  . ١٥١: المفصل ) ٩(
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 على) الغيوب عالم (نصْب ثم : ( يقول )٢( m {  z  y    xl  : تعالى قوله من)١()عالم(
 .)٤ (الرازي الدين فخر هذا في ووافقه ،)٣() ) إن (مالس صفة هو أو النداء، أو االختصاص،

 إال والكوفيين، البصريين من النحويون عليه لما مخالف ذكره ما بأن حيان أبو عليه ورد
 .)٥( التخصيص يقصد ولم للغائب، كان إذا الضمير وصف إجازته من الكسائي عن ذكر ما

 : بقوله يرد لم الزمخشري أن وذكر حيان، أبي شيخه على الحلبي السمين رد وقد
 هذا في لسيبويه متابع وهو البدل، أراد بل المعروفين، والنعت الصفة) إن السم صفة(

 .)٦( كالمه من ذلك النحويون فهم وقد صفة، البدل يسمي إذ التعبير؛
 البدل عن يعبر أنه من لسيبويه ونسبه الحلبي السمين ذكره ما أجد لم : وأقول
 وهو صفة، التوكيد يسمي أنه -النحويين بعض عليه ونص- تهوجد الذي بل بالصفة،
 سيبويه أطلق وربما : ( عقيل ابن يقول والمبرد، األخفش عند أيضاً مستعمل مصطلح

 . )٧( ) صفة التأكيد على والمبرد واألخفش
 في يجوز ال) أجمعين (أن كما : ( قوله بالصفة التوكيد عن سيبويه فيه عبر ومما
 المضمر به يوصف : وجهين على يكون فقد) جميعهم وأما : ( وقوله ،)٨( )اًوصف إال الكالم
 في المضمر تصف أن قبيح أنه واعلم : ( وقوله ،)٩() ) كلهم (بـ يوصف كما ، والمظهر
  .)١١(للتوكيد الوصف مصطلح استعمل النصوص هذه ففي )١٠( ) أشبهه وما بنفسك الفعل

 ونص ،)١٤(،والمبرد)١٣(واألخفش ،)١٢(الفراء سيبويه كاستعمال استعمله وممن

                                                 
  .٤/٥٤ ، البحر المحيط ٤١: شواذ القراءات البن خالويه : ينظر . نسبت البن عباس وأبي حيوة ويعقوب ) ١(
  .١٠٩سورة المائد من اآلية ) ٢(
  . ١/٦٩٠: الكشاف ) ٣(
  . ٤/٤٥٨: التفسير الكبير : ينظر ) ٤(
  . ٤/٥٤: البحر المحيط : ينظر ) ٥(
  . ٢/٦٤٣: الدر المصون : ينظر ) ٦(
  . ٢/٣٨٤: المساعد ) ٧(
  . ٢/٥٧: الكتاب ) ٨(
  . ٢/١١٦: الكتاب ) ٩(
  . ٢/٣٧٩: الكتاب ) ١٠(
  . ٣٩١، ٣٩٠، ٣٨٧، ٣٨٥، ٣٨١، ٣٧٨، ٣٥١، ١٧٨، ١١٤، ٥٤، ٢/١١ ،٣٧٧، ١/٢٧٨: ينظر الكتاب ) ١١(
  . ١/٤٧١: ن معاني القرآ: ينظر ) ١٢(
 . ٣٤٨، ١/٢٣٦: معاني القرآن : ينظر ) ١٣(
  . ٣٤٢، ٣/٢١٠: المقتضب : ينظر ) ١٤(



 

 عربيةلعلوم المجلة ا ٨١ 
 هـ١٤٣٢ محرمعشر ثامن العدد ال

 . )١(النحويين عند شائع استعمال هذا أن على السيرافي
 من كثير في له موافقته مع للضمير صفة) عالم (إعراب في الزمخشري خالف وممن
 لنصب ذكرهما اللذين األولين الوجهين في فوافقاه والبيضاوي، الهمذاني المنتجب اآلراء

 الوجهين على فاقتصر البيضاوي أما ،)٢(الضمير من بدالً إعرابه المنتجب وزاد ،)عالم(
  .)٣(األولين
  : اإلشارة السم صفة) اهللا (الجاللة لفظ إعراب -٧

 العلم أن واعلم : ( سيبويه يقول به، يوصف وال يوصف العلم أن على النحويون يجمع
 رأي وهذا ،)٤( )هممب وال قرابة، وال بحلية، ليس ألنه صفة؛ يكون ال األسماء من الخاص
 يقع ال والمضمر : ( يقول ؛إذ ذلك إلى) المفصل (في الزمخشري وذهب. )٥(بعده النحويين
   . )٦( ) به يوصف ال أنه في مثله والعلم صفة، وال موصوفاً
m  q  p  : تعالى قوله من) اهللا (الجاللة لفظ إعراب إلى) الكشاف (في وذهب

  ut  s  rl )معلالً منعه لكنه النحو، صنعة في ،وأجازه اإلشارة السم صفة )٧ 
 السم صفة) اهللا (اسم إيقاع اإلعراب حكم في ويجوز : ( يقول ، له المعنى قبول بعدم

   .)٨( ) يأباه المعنى أن لوال خبراً) ربكم(و بيان، عطف أو اإلشارة،
 .)٩( المعربين أوهام من ذلك وعد هشام، ابن عليه ورد
 الكريم القرآن من آخرين موضعين في الزمخشري أن إلى إليه اإلشارة تجدر ومما

                                                 
  . ٣٤٤، ٢/٢٦٥) : دار الكتب العلمية (شرح الكتاب : ينظر ) ١(
  . ٢/١٠٣: الفريد : ينظر ) ٢(
  . ٢/١٤٨: أنوار التنزيل ) ٣(
  . ٢/١٢: الكتاب ) ٤(
: ، شـرح  الجمـل البـن عـصفور           ٣/٥٦: ، شرح المفـصل البـن يعـيش         ٢٩٥،  ٢٨٤،  ٤/٢٢٢: المقتضب  : ينظر  ) ٥(

  . ١/٢/١٠٠٠: ، شرح الكافية ٣/٣٢٣: ، شرح التسهيل ١/٢٠٦
  . ١٥١: المفصل ) ٦(
 ) . ١٣(سورة فاطر من اآلية ) ٧(
  . ٣/٦٠٥: الكشاف ) ٨(
 . ٧٤٣: مغني اللبيب : ينظر ) ٩(



 

 
 آراء الزمخشري في المفصَّل التي خالفها في الكشاف ٨٢

 عبدالعزيز بن محمد الحربي. د

 إلى أشار وقد ،)٢(صفة ال خبراً )١(m r  q  pl  تعالى قوله من الجاللة لفظ أعرب
  .)٣( اهللا رحمه عضيمة الشيخ ذلك
 ) : أل(بـ مقترن غير باسم اإلشارة اسم وصف -٨

 الموصول ثم ،اإلشارة ثم العلم، ثم بالضمير، ،فبدؤوا المعارف النحويون رتب
 . )٤(التعريف في واحدة رتبة على ليست ألنها وذلك ،) أل(بـ والمعرف
 فاسم منه، أقل هو لما وصفاً يقع ال األخص إذ النعت؛ باب في الترتيب هذا فائدة وتظهر
  .وأعرف منهما أخص ألنه ؛)أل(بـ للمعرف وال للموصول، وصفاً يقع ال -مثالً- اإلشارة
 أشار وقد ،)أل(بـ بمقترن إال يوصف ال اإلشارة اسم أن دنج الترتيب هذا ومن

 أو اسماً بالالم بالمعرف يوصف والمبهم : ( فقال) المفصل (في ذلك إلى الزمخشري
 .)٥()صفة

 اإلشارة اسم بعد) أل(بـ مقترناً كان ما أن كالمه مفهوم بأن كالمه شراح وأوضح
 .)٦( صفة النداء في) أي (بعد) أل(بـ المقترن يعرب كما صفة، يعرب
) أل(بـ المقترن غير) تخاصم (فأعرب) الكشاف (في الرأي هذا الزمخشري خالف وقد
 السم صفة )٨(النصب قراءة في )٧(m  Y  X   W  V  U  T  Sl  : تعالى قوله في

 ألن ؛)ذلك(لـ صفة أنه على بالنصب وقرئ : ( يقول ،)أل(بـ مقترن غير أنه مع) ذلك (اإلشارة

                                                 
 ãΝ:  قوله تعالى من سورة األنعام  في) ١٠٢(في اآلية ) ١( à6 Ï9≡sŒ ª! $# öΝ ä3š/ u‘ ( Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθèδ ( ß,Î=≈ yz Èe≅à2 & ó_x« 

çνρ ß‰ ç6ôã $$sù 4 uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« ×≅‹Å2uρ 〈  من سورة غافر في قوله تعالى ) ٦٢(وفي اآلية:  ãΝ à6 Ï9≡ sŒ ª! $# 
öΝ ä3š/ u‘ ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 & ó x« Hω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ ( 4’̄Τ r' sù tβθ ä3 sù ÷σ è? 〈 . 

  .٤/١٧٦، ٢/٥٤: الكشاف : ينظر ) ٢(
  .٣/١/١٤١: دراسات ألسلوب القرآن الكريم : ينظر ) ٣(
، شــرح ٥/٨٧، ٣/٥٦:  المــسألة الواحــدة بعــد المائــة، شــرح المفــصل البــن يعــيش ٧٠٧: اإلنــصاف : ينظــر ) ٤(

  . ١/٢/٩٩٥: ة ، شرح الكافي١/١١٥: ، شرح التسهيل ٢/٩٠٨: الجمل البن عصفور 
  . ١٥١: المفصل ) ٥(
  . ٢/٧١٧: ، اإلقليد ١/٤٤٦: ، اإليضاح في شرح المفصل ٢/١٠٠: التخمير: ينظر ) ٦(
 ) . ٦٤(سورة ص اآلية ) ٧(
، وإلـى ابـن الـسميفع فـي شـواذ          ٤١٢: نسبت إلى زيد بن علي، وابن أبي عبلة في شواذ القراءات للكرمـاني              ) ٨(

: ، البحــر المحــيط  ١٢/٤٨٢: ، وإلــى ابــن أبــي عبلــة فقــط فــي المحــرر الــوجيز        ١٣١ :القــراءات البــن خالويــه   
٧/٣٩٠ .  



 

 عربيةلعلوم المجلة ا ٨٣ 
 هـ١٤٣٢ محرمعشر ثامن العدد ال

 .)١ ()األجناس بأسماء توصف شارةاإل أسماء
 اقترن لو أنه كما ،) أل(بـ النعت اقتران بعدم جوازه عدم وعلل هشام، ابن ووهمه

 وابن جني ابن رأي وهذا صفة، ال بيان عطف إعرابه فاألرجح جنس اسم وصار) أل(بـ
 .)٢( مالك وابن السِّيد

 ال بدالً ألعرب) تخاصم (نصبب قرئ لو أنه ذكر أنه )٣(اللوامح صاحب عن حيان أبو ونقل
 .)٤( صفة
  : المتصلين والمخاطب المتكلم ضميري من البدل منع -٩

 المتكلم ضميري من الظاهر االسم إبدال منع إلى)  المفصل (في الزمخشري ذهب
 الغائب، المضمر من المظهر ويبدل : ( فقال ، الغائب ضمير على ذلك وقصر والمخاطب،

 .)٥( ) والمخاطب المتكلم دون
 والبيان، الوضوح غاية في والمخاطب المتكلم ضميري بأن المنع هذا يعيش ابن وعلل
  .)٦(منهما البدل فمنع فيهما، ذلك يتحقق فلم البيان، به يراد والبدل

 ابن عليه ورد ،)١٠(يعيش ابن وخالفه ،)٩(والتفتازاني )٨(والجندي )٧(األفاضل صدر ووافقه
  .)١١(الحاجب
 في الحاضر ضمير من اإلبدال وأجاز الجمهور، مذهب إلى جعفر) الكشاف (في أما

  : موضعين

                                                 
  . ٤/١٠٣: الكشاف ) ١(
 . ٧٤٨، ٧٤٢: مغني اللبيب : ينظر ) ٢(
اللـوامح فـي القـراءات الـشاذة، وكتـاب التجويـد تـوفي        : عبد الرحمن بن محمد الرازي ، عالم بالقراءات له     ) ٣(

  . ١/٣٦١: اية النهاية البن الجزري غ: ينظر . هـ ٤٥٤سنة 
   . ٧/٣٩٠البحر المحيط : ينظر ) ٤(
  . ١٥٨: المفصل ) ٥(
  . ٣/٧٠: شرح المفصل : ينظر ) ٦(
  .٢/١٢٠: التخمير: ينظر ) ٧(
  .٢/٧٧٣: اإلقليد : ينظر ) ٨(
  .١٠٩: إرشاد الهادي : ينظر ) ٩(
  . ٣/٧٠: شرح المفصل : ينظر ) ١٠(
  .١/٤٥١: يضاح في شرح المفصل اإل: ينظر ) ١١(



 

 
 آراء الزمخشري في المفصَّل التي خالفها في الكشاف ٨٤

 عبدالعزيز بن محمد الحربي. د

 ألولنا : ( (فقال ،)١(m  P  O  N  M  Ll  : تعالى قوله من) أولنا : (أحدهما
 .)٢( ) العامل بتكرير) لنا (من بدل) وآخرنا
  :تعالى قوله من) لكم (في المخاطب ضمير من بعض بدل ) اهللا يرجو كان لمن : (الثاني

mÎ            Í  Ì  Ë   Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Ál)لمن : ( فقال ،)٣ 
  .)٤() )لكم (من بدل ) اهللا يرجو كان

 البدل هو والمخاطب المتكلم ضمير من البدل بمنع الزمخشري مراد أن لي يظهر والذي
 األمور ذلك يقوي القارئ، تنبه على اعتماداً يخصص ولم المنع في أطلق لكنه المطابق،
 : التالية

  :)٥(الشاعر قول في الحاضر ضمير من البدل فيها المثبت الشواهد أن : األول
 المناسِمِ شَثْنةُ فرجلي رجلي       أوعدني بالسجنِ واألداهمِ

  :)٦(الشاعر وقول
 وما ألفيتيني حِلمي مُضاعا      ذريني إنَّ أمركِ لن يُطاعا

 قد الزمخشري يكون ال أن فيبعد البدل، باب في لنحوا كتب في المشتهرة األبيات من
  .عليهما اطلع

 ضمير من الظاهر االسم إبدال إجازة في واألخفش الكوفيين مذهب مخالفته : الثاني
 المنع، في للبصريين وموافقته ،)٧(اشتمال وال تبعيض وال توكيد لغير مطابقاً بدالً الحاضر
 نوع ما يحدد لم لكنه البصريين، ومتابعة الرأي ذاه منع أراد الزمخشري يكون أن فيحتمل
  .عاماً الكالم فبقي ؟ فيه الممتنع البدل

                                                 
 ) .١١٤(سورة المائدة من اآلية ) ١(
  .١/٦٩٣: الكشاف ) ٢(
 ) .٢١(سورة األحزاب من اآلية ) ٣(
  . ٣/٥٣١: الكشاف ) ٤(
: ،شـرح الكافيـة   ٣/٧٠: شـرح المفـصل   : بيتان من مـشطور الرجـز للعُـديل بـن الفـرخ العجلـي ، وهمـا فـي              ) ٥(

  . ٢/١٠٤٤: ، توضيح المقاصد ١/٢/١٠٨٦
: ،شــرح الكافيــة٣/٣٣٦: ، شــرح التــسهيل ١/١٥٦: بيــت مــن الــوافر لرجــل مــن بجيلــة ، وهــو فــي الكتــاب   ) ٦(

١/٢/١٠٨٧ .  
، شــرح ٢/٥٨: ، إعــراب القــرآن ٢/٢٣٢: ، معــاني القــرآن وإعرابــه ٢/٢٩٣: معــاني القــرآن لألخفــش : ينظــر ) ٧(

  . ١/٢/١٠٨٧: ، شرح الكافية ٣/١٢٨٤: ، شرح الكافية الشافية ٣/٧٠: المفصل البن يعيش 



 

 عربيةلعلوم المجلة ا ٨٥ 
 هـ١٤٣٢ محرمعشر ثامن العدد ال

        : وهي المطابق، البدل على إال تنطبق ال البدل لمنع بها مثل التي األمثلة أن : الثالث
 البدل هو بالمنع مراده أن يقوي مما ) المعول الكريم عليك زيداً، كان المسكين بي( 
  .لمطابقا

  : النكرة من البيان عطف مجيء -١٠

 إلى الكوفيون وذهب المعارف، في إال يجيء ال البيان عطف أن إلى البصريون ذهب
 الغموض إزالة منه المراد بأن معلالً مالك ابن ورجحه ،)١( النكرات في مجيئه جواز

 من لنكرةا من فمجيئه لغموضها، اإليضاح؛ طلب في المعرفة من أشد والنكرة واإلبهام
 .)٢(األولى باب

 اختالف ذكر من بد ال) سنين (للفظ الزمخشري إعراب اختالف ببحث البدء وقبل
 عن وقطعها) مائة (بتنوين والكسائي حمزة إال السبعة فقرأ اآلية، هذه قراءة في القراء
 كلمة الزمخشري وإعراب ،)٣()سنين (إلى) مائة (بإضافة والكسائي حمزة وقرأ اإلضافة،

  .والكسائي حمزة غير قراءة على سيكون) ينسن(
 ،)٥(لألخفش منسوب ،وهو)٤()ثالث (من بدل)سنين(كلمة أن إلى)المفصل(في فذهب

 )١٠(مكي واختيار ،)٩(النحاس ورجحه ،)٨(خالويه وابن ،)٧(والفارسي ،)٦(الزجاج رأي وهو
 .)١٣(الحاجب وابن ،)١٢(يعيش وابن ،)١١(والعكبري

                                                 
ــر ) ١( ــرح التـــسهيل  : ينظـ ــة الـــشافية  ٣/٣٢٦: شـ ــرح الكافيـ ــافظ  ٣/١١٩٤:  ، شـ ــدة الحـ ــرح عمـ ، ٢/٥٩٤: ،شـ

 . ، ٧٤٣: ، مغني اللبيب ٤/١٩٤٣: ارتشاف الضرب 
  . ٢/٥٩٤: ،شرح عمدة الحافظ ٣/١١٩٤:  ، شرح الكافية الشافية ٣/٣٢٦: شرح التسهيل : ينظر ) ٢(
  . ٢/٣١٠: ، النشر ٣٨٩: السبعة :ينظر ) ٣(
  . ٢٦٩: المفصل : ينظر ) ٤(
  . ٦٩٦: مغني اللبيب : ينظر ) ٥(
  . ٣/٢٧٨: معاني القرآن وإعرابه : ينظر ) ٦(
  . ٥/١٤٠: الحجة : ينظر ) ٧(
  . ١/٣٩٠: إعراب القراءات السبع وعللها : ينظر ) ٨(
  . ٢/٤٥٣: إعراب القرآن : ينظر ) ٩(
  . ٢/٣٩: مشكل إعراب القرآن : ينظر ) ١٠(
  . ٢/٨٤٤: التبيان :ينظر ) ١١(
  . ٦/٢٤: شرح المفصل : ينظر ) ١٢(
  . ١/٦١٣: اإليضاح في شرح المفصل : ينظر ) ١٣(
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 عبدالعزيز بن محمد الحربي. د

 .)١()) ثالثمائة(لـ بيان عطف) وسنين : ( (فقال بيان، عطف هاأن إلى) الكشاف (في وذهب
 وممن ،)٢( البصريين بمخالفة وعلله بيان، عطف) سنين (إعرابه حيان أبو ضعف وقد
 .)٣( للزمخشري ينسبه لم لكنه الهمذاني، المنتجب ضعفه

 ال أنهم وذلك البصريين، مذهب لمخالفته الزمخشري رأي حيان أبو ضعف : وأقول
 في فجوزوه والكوفيين الفراء مذهب أما ، النكرات من البيان عطف مجيء يزونيج

) صديد (أعرب إذ أيضاً؛ آخر موضع في) الكشاف (في الزمخشري به أخذ وقد ،)٤(النكرات
 .)٦(نكرة وهو بيان عطف )٥(m  ¡  �  ~  }   |l  : تعالى قوله من

 في النكرة من البيان عطف ازتهإج في الزمخشري رأي اختالف إلى مالك ابن أشار وقد
 .)٧() المفصل (في إجازته عدم مع) الكشاف(

  :المبيَّن من تعريفاً أقل البيان عطف مجيء -١١

 إال الغموض هذا يزول ،وال المبيَّن يعتري غموض إزالة البيان عطف من الغرض
 عطف أن إلى) المفصل (في الزمخشري ذهب ولهذا ، تقدمها مما بياناً أوضح بكلمة

 الغامضة، الكلمة بعد تذكر التي المستعملة الكلمة منزلة المبيَّن من ينزل لبيانا
 غير اسم هو) : ( المفصل (في البيان عطف ضابط في يقول ، غموضها وتزيل لتوضحها،

 من المستعملة الكلمة منزلة المتبوع من وينزل كشفها، المراد عن يكشف صفة،
  .)٨( )بها ترجمت إذا الغريبة

 من أوضح بيان عطف المعربة الثانية الكلمة تكون أن مراده أن يعيش ابن وأوضح
  : )٩(الراجز بقول ومثله واالستعمال العرف في المبيَّنة األولى الكلمة

 أقسم باهللا أبو حفص عمر
                                                 

  . ٢/٧١٦: الكشاف ) ١(
 . ٦/١١٢البحر المحيط : ينظر ) ٢(
  . ٣/٣٢٨: الفريد : ينظر ) ٣(
   .٧٤٣: مغني اللبيب : ينظر ) ٤(
 ) . ١٦(سورة إبراهيم من اآلية ) ٥(
 . ٢/٥٤٦: الكشاف : ينظر ) ٦(
  . ٢/٥٩٥: ، شرح عمدة الحافظ ٣/١١٩٤: ، شرح الكافية الشافية ٣/٣٢٦: شرح التسهيل: ينظر ) ٧(
  .١٥٩: المفصل ) ٨(
: ينظـر  . بيت من مشطور الرجز ينسب لعبداهللا بـن كيـسبة، ونـسبه ابـن يعـيش لرؤبـة ووهمـه البغـدادي                  ) ٩(

  .٥/١٥٤: ، خزانة األدب ١/١٢٨: ، أوضح المسالك ٣/٧١: شرح المفصل 



 

 عربيةلعلوم المجلة ا ٨٧ 
 هـ١٤٣٢ محرمعشر ثامن العدد ال

 من تنزيله معنى وهذا) حفص أبو (الكنية من أوضح -بيان عطف المعرب -) عمر (وأن
 من وأعرف وأضح أشهر الثاني فيكون المستعملة، بالكلمة ترجمت إذا الغريبة الكلمة
 .)١(األول

 إلى )٢(m  Â   Á  À    ¿  ¾  ½  ¼  »l   :تعالى قوله في) الكشاف (في وذهب
 أشهر ليست بيان عطف المعربة الكلمة أن مع) هارون (من بيان عطف) أخي (إعراب
 أجازه ما حيان أبو ستبعدا وقد ،)٣(منها وأعرف أشهر األولى بل األولى، من وأوضح

 األول يكون أن البيان عطف في األكثر ألن ؛ البيان عطف فيه ويبعد : ( فقال الزمخشري،
 .)٤( )الشهرة في دونه

  : مشتقاً البيان عطف مجيء -١٢

 تعريف في يقول جامداً، إال يأتي ال البيان عطف أن إلى) المفصل (في الزمخشري ذهب
  .)٥( )فةص غير اسم هو : ( البيان عطف

 حلية، أو فعل، من مأخوذاً إما مشتقاً، إال يكون ال النعت بأن ذلك يعيش ابن وأوضح 
 كالكنى الفعل، من المأخوذة غير الصريحة باألسماء إال يكون فال البيان عطف أما

 )٧(األفاضل صدر المفصل شراح من مشتق غير جامداً كونه على ونص ،)٦(واألعالم
 .)٨(والجندي
 :تعالى قوله من) ملك (أعرب إذ بيان؛ عطف المشتق إعراب إلى) الكشاف( في وذهب

 m  w  v  ul)فإن: ( يقول مشبهة، صفة هو إذ مشتق؛ أنه مع بيان عطف )٩ 
 وتبعه ،)١٠( . )بيان عطف هما : قلت ؟)الناس رب (من هما ما) الناس إله. الناس ملك : (قلت

                                                 
  . ٣/٧١: شرح المفصل : ينظر ) ١(
 ) . ٣٠) (٢٩(سورة طه اآليتان ) ٢(
  . ٣/٦١: الكشاف : ينظر ) ٣(
  . ٦/٢٢٥: البحر المحيط ) ٤(
  . ١٥٩: المفصل ) ٥(
  . ٣/٧١: شرح المفصل : ينظر ) ٦(
 . ٢/١٢٣تخمير ال: ينظر ) ٧(
  . ٢/٧٧٥: اإلقليد :ينظر ) ٨(
 ) .٢(سورة الناس اآلية ) ٩(
   . ٤/٨٢٣: الكشاف ) ١٠(



 

 
 آراء الزمخشري في المفصَّل التي خالفها في الكشاف ٨٨

 عبدالعزيز بن محمد الحربي. د

 .)٢( الحلبي والسمين ،)١(الرازي الدين فخر
 في يكون ال البيان وعطف مشتق) ملك (بأن هشام وابن حيان أبو عليه واعترض

 ملك  : فيقال يوصف، أنه بدليل مشتق ال جامد هنا) ملك (بأن عنه واعتُذر. )٣(الجوامد
 .)٤( عظيم
  : البيان عطف مع العامل تكرار -١٣

 قبله، ما إليضاح وأنه مجيئه، من الغرض في النعت على البيان عطف النحويون يقيس
 النعت بمنزلة المبيَّن من البيان عطف يجعلون البيان عطف عن الحديث في نراهم ولهذا
 ينفصل أال اقتضى التخصيص أو لإليضاح النعت يحتاج المنعوت كان ولما المنعوت، من
 اإليضاح البيان عطف من الغرض كان ولما فيهما، العامل يتحد وأن العامل، في عنه

  .المبيَّن مع عامله اتحاد اقتضى
 حكم في البدل أن والبدل البيان عطف بين الفارقة األمور في الزمخشري نص وقد
  : )٥(الشاعر قول أورد لما ولهذا البيان، عطف مع تكراره عدم على يدل مما العامل، تكرار

 وقوعا ترقُبه الطيرُ عليه          أنا ابن التاركِ البكريِّ بشرٍ
) التـارك  (هـو  والعامـل  العامـل،  تكـرار  نية على البدل ألن بدالً؛ ال بيان عطف) بشر (جعل

 يجـوز  ال وهـذا  ،)٦(منهـا  مجـرد  إلـى ) أل(بــ  المقتـرن  إضـافة  إلـى  ألدى) بشر (مع العامل كرر فلو
 .)٧( والبصريين سيبويه مذهب على
 كالمه في وذلك البيان عطف مع العامل تكرار جواز إلى ذهب فقد) الكشاف (في أما
 من : (فقوله : قلت فإن : ( فقال )٨(m  F  E  D  C  B  Al  : تعالى لهقو على

                                                 
  . ١١/٣٧٦: التفسير الكبير : ينظر ) ١(
  . ٦/٥٩٣الدر المصون :ينظر ) ٢(
  . ٧٤٢: ، مغني اللبيب ٨/٥٣٥: البحر المحيط : ينظر ) ٣(
  . ٧٤٢: بيب ، مغني الل٦/٥٩٣: الدر المصون : ينظر ) ٤(
: ، شـرح المفــصل  ١/١٨٢: بيـت مـن الـوافر نـسب للمـرار بـن سـعيد الفقعـسي األسـدي ، وهـو  فـي الكتـاب             ) ٥(

   . ١/٢/٩١١: ، شرح الكافية ٣/٧٣
  . ١٦٠: المفصل : ينظر ) ٦(
  . ٣/٣٢٧: ، شرح التسهيل )الهيئة المصرية (٤/٨١: ، شرح الكتاب ١/١٨٢: الكتاب : ينظر ) ٧(
 ) . ٦(ة الطالق من اآلية سور) ٨(
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 .)  ١( )له وتفسير ،)سكنتم حيث من : ( لقوله بيان عطف هو : قلت ؟ ) وجدكم
 هذه إنما العامل، معه يعاد بيان عطف يعرف ال بأنه حيان أبو اإلعراب هذا رد وقد
 .)٢( البدل طريقة

 في النحويون ذكره البدل مع إال يعاد ال الجر حرف أن من حيان أبو إليه أشار ما : وأقول
 )٣(m  f  e  d  c  b  a   `  _  ^     ]  \l  : تعالى قوله
 .)٤( الالم الجر حرف معه أعيد وقد) استضعفوا الذين (من بدل) آمن من(فـ

 .)٥(معه إال يعاد ال الخافض ألن البدل؛ البيان بعطف يريد بأنه هشام ابن عنه واعتذر
 ألن البدل؛ البيان بعطف أراد الزمخشري أن من هشام ابن قاله ما يتوجه ال : وأقول

 أعني – الكلمة وهذه) له وتفسير بيان عطف : ( قال اإلعراب ذكر لما الزمخشري
 أطلق نفسه والزمخشري البدل، على تطلق وال البيان عطف على إال تطلق ال –) له تفسير(

 من وينزل : ( ضابطه في فقال الترجمة وهي للتفسير مرادفة كلمة البيان عطف على
 مجرى جارٍ ترى كما فهو ...بها ترجمت إذا الغريبة من المستعملة الكلمة منزلة المتبوع
 أورد عندما أنه يرجح مما والتفسير، الترجمة البيان عطف على فيطلق ،)٦( )الترجمة
  .البدل ال انالبي عطف أراد الطالق سورة آية في البيان عطف
  : فعل اسم) هاتِ (-١٤

 أي الشيء وهاتِ : ( فقال أمر، فعل اسم) هاتِ (أن إلى) المفصل (في الزمخشري ذهب
 ،)٩(يعيش ابن ووافقه ،)٨() )٧(m  É  È  Çl   :تعالى اهللا قال أعطنيه،: 

                                                 
  . ٤/٥٥٨: الكشاف ) ١(
  . ٨/٢٨١: البحر المحيط : ينظر ) ٢(
 ) . ٧٥(سورة األعراف من اآلية ) ٣(
: ، شرح الجمل البـن عـصفور       ٢/٦٦٩: ، شرح المقدمة الكافية     ٣/٦٧: شرح المفصل البن يعيش     : ينظر  ) ٤(

  . ١/٢/٩٦٤: ، شرح الكافية ٣/٣٣٤:، شرح التسهيل ١/٢٨٠
  . ٧٤٨: مغني اللبيب : ينظر ) ٥(
  . ١٥٩: المفصل ) ٦(
، وفـي سـورة   )٦٤(، وفـي سـورة النمـل مـن اآليـة         ) ٢٤(، وفـي سـورة األنبيـاء مـن          )١١١(سورة البقرة من اآلية     )  ٧(

 ) .٧٥(القصص من اآلية 
  ١٩٢: المفصل ) ٨(
  . ٤/٣٠: شرح المفصل : ينظر ) ٩(
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 )٥(والسكاكي )٤(األفاضل وصدر ،)٣(العكبري وخالفه ،)٢(والكيشي ،)١(واإلسفراييني
 وابن األفاضل صدر وصرح . أمر فعل اسم ال أمر فعل وعدوه ،)٧(هشام وابن )٦(والرضي
  .عليه وردا إليه، الرأي هذا بنسبة هشام
      : تعالى قوله تفسيره في يقول صوت، اسم) هات (أن إلى فذهب) الكشاف (في أما

 m  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Çl)هاء (بمنزلة صوت) هات(و: ( )٨ (
 وابن حيان كأبي ذلك في ناقشه من أجد ولم ،)١٠(الرازي ووافقه. )٩( ) أحضر  :بمعنى
  .آرائه وتتبع الزمخشري، بكالم عنايتهما مع هشام،
  : للخبرية أصل االستفهامية) كم (-١٥

 ال مستقل وقسم برأسها، أصل الخبرية) كم (أن إلى) المفصل (في الزمخشري ذهب
 فرعاً وليست مستقلة أنها على يدل مما لها، قسيمة وجعلها االستفهامية،) كم(لـ يرجع
 ... اإليهام سبيل على  العدد عن كنايتان) كذا(و) كم(فـ) : ( المفصل (في يقول . عنها
  .)١١()وخبرية استفهامية، : وجهين على) كم(و

 بتضمنها االستفهامية بناء فتعليلهم النحويين من كثير كالم من الرأي هذا ويفهم
) رب (نقيضتها على حملها أو ،)١٢()رب (موقع بوقوعها والخبرية االستفهام، همزة معنى
 لتضمنها المعنوي للشبه أو ،)١٣(نقيضه على يحمل قد الشيء إذ للتكثير، وهي للتقليل التي

                                                 
  . ٤٨٨: لباب اإلعراب : ينظر ) ١(
  . ٢٠٦: اإلرشاد : ينظر ) ٢(
  .١/١٠٦: التبيان : ينظر ) ٣(
  .٢/٢٢٨: التخمير : ينظر ) ٤(
  .٢٢١، ١٣٠: مفتاح العلوم : ينظر ) ٥(
  .٢/١/٣٠٣: شرح الكافية : ينظر ) ٦(
  .٢٢: شرح شذور الذهب : ينظر ) ٧(
 ) . ١١١(سورة البقر من اآلية ) ٨(
  . ١/١٧٨: الكشاف )  ٩(
  .٢/٦: التفسير الكبير : ينظر ) ١٠(
  . ٢٢٤: المفصل ) ١١(
: ،شــرح الجمــل البــن خــروف ١/٣١٤:  ،اللبــاب للعكبــري ١/١٣٧) :  الهيئــة المــصرية(شــرح الكتــاب : ينظــر ) ١٢(

 ، ٢/٤٦: ، شرح الجمل البن عصفور ٢/٦٥١
  ، ٢١٤: أسرار العربية : ينظر )  ١٣(



 

 عربيةلعلوم المجلة ا ٩١ 
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  .مغايران قسمان أنهما على يدل ،)١( الوضع يستحق التكثير على يدل حرف معنى
 يعمل ال) كم (ألن : ( يقول االستفهامية، لهاأص الخبرية أن إلى) الكشاف (في وذهب

 ابن وتابعه ،)٢( )االستفهام أصلها ألن للخبر؛ أو لالستفهام كانت قبلها، عامل فيها
 بعض رأي وهو ،)٥( لأللفية شرحه من موضعين في والشاطبي ،)٤(والبيضاوي ،)٣(يعيش

 لشمولها للعموم؛ ةاالستفهامي) كم (جعلوا إذ العموم، صيغ مناقشتهم عند األصوليين
 تقتضي فال التكثير به مراد بعدد المخصوصة الخبرية بخالف األصل، فتكون األعداد، كل

 الحاجب وابن مالك ابن تعليلي من الخبرية وتبعية االستفامية أصالة ويفهم ،)٦(العموم
 بمشابهة مراده بأن مالك ابن كالم وفُسِّر ،)٧(ومعنى لفظاً االستفهامية على بحملها

 .)٨(فقط العدد على الداللة هو بالمعنى االستفهامية) كم(
 بل لها، أصالً وليست االستفهامية، إلى ترجع ال الخبرية بأن حيان أبو عليه واعترض

 .)٩( واالستفهامية الخبرية بين مشترك ولفظهما ، مستقل قسم هي
 الفعل ليقتع ليعلل للخبرية؛ أصالً االستفهامية جعل الزمخشري أن لي يظهر والذي

 معنى فإن خبرية) كم (كانت وإذا العمل، عن الفعل معلقات من االستفهام ألن ؛)يرى(
 في ،)كم (لتتصدر الفعل؛ تعليق يرى البصريين ومذهب الفعل، معلقات من ليس الخبرية
 ،)١٠(تصدرها يرون ال ألنهم الخبرية؛) كم (في الفعل إعمال يجيزون الكوفيين أن حين

 ظهور ؛لعدم غالم كم ملكت : أجاز حين) كم (تصدر عدم إجازته يف األخفش وأيدهم
 .فيها االستفهامية معنى

                                                 
   . ١/٧٧: المقاصد الشافية : ينظر ) ١(
  . ٤/١٣: الكشاف ) ٢(
  .٤/١٢٥: شرح المفصل : ينظر ) ٣(
  .٤/٢٦٧: أنوار التنزيل : ينظر ) ٤(
  . ٣٠٤، ٦/٢٩٥: المقاصد الشافية : ينظر ) ٥(
  .٣٢١: ، تلقيح الفهوم ١/٥١٧: ينظر العقد المنظوم ) ٦(
   . ١/٥٢٣: ، اإليضاح في شرح المفصل ١٢٥: التسهيل : ينظر ) ٧(
  . ٥/٢٤٩٨: يد القواعد تمه: ينظر ) ٨(
  . ٧/٣١٩البحر المحيط : ينظر ) ٩(
  . ٣٧٦، ٢/٣٣٣: معاني القرآن للفراء : ينظر ) ١٠(
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 عبدالعزيز بن محمد الحربي. د

 .)١(الزركشي) الكشاف(و) المفصل (في الزمخشري رأي اختالف إلى وأشار
  :العطف أحرف على االستفهام همزة تقدم -١٦
 أن وذكر ،)هل(و  الهمزة االستفهام حرفي بين مقارنة) المفصل (في الزمخشري عقد

 وتوقعها : ( يقول ،)ثم(و والفاء الواو العطف أحرف على تقدمها الهمزة خصائص من
m   i  h  : وقال ،)  ٢(m  ©  ¨  §l  : تعالى اهللا قال ،) ثم(و والفاء الواو قبل

  m  l   k  jl)٣(، تعالى وقال:   m  Â  Á  À  ¿l)٥( .)المواضع هذه في) هل (تقع وال ،)٤ (

 .)٦( المفصل حشرا ذلك في ووافقه
 الكالم، في الصدارة لها إن إذ ؛ الهمزة بتقدم إيذان بأنه التصدر هذا هشام ابن وعلل
 .)٧( والجمهور لسيبويه ونسبه
  : آراء ثالثة فله) الكشاف (في أما

 على متقدمة الهمزة أن من) المفصل (في ذكره وما الجمهور وافق  :األول الرأي
^   m   :تعالى وقال ،) ٨( m  V  U  Tl   :تعالى قوله في وذلك العطف حرف

  `  _l)٩ ( تعالى وقال  m  Ô  Ó  Òl)تعالى وقال ،)١٠:   m  Â  Á  À  ¿
Ä  Ã l)الجملة عطف قد العاطف وأن الجمهور، مذهب إلى اآليات هذه في رجع فقد )١١ 
 يف العطف حرف على االستفهام تقدم وعد قبله، ما على االستفهام حرف بعد التي

                                                 
  . ٤/٣٢٨: البرهان : ينظر ) ١(
 ) . ١٠٠(سورة البقرة من اآلية ) ٢(
 ) . ١٤(وسورة محمد من اآلية ) ١٧(سورة هود من اآلية ) ٣(
 ) . ٥١(سورة يونس من اآلية ) ٤(
  . ٤٣٧:  المفصل )٥(
: ، اإلقليـد  ٢/٢٣٩: ، اإليضاح في شرح المفصل      ٨/١٥١: ، شرح المفصل البن يعيش      ٤/١٤١: التخمير  : ينظر  ) ٦(

٤/١٨١٩ . 
  . ٢٢: مغني اللبيب : ينظر ) ٧(
 ) . ٩٧(سورة األعراف من اآلية ) ٨(
 )  . ٩٨(سورة األعراف من اآلية ) ٩(
 ) . ٤٨(سورة الواقعة اآلية) ١٠(
 ) . ٥١(سورة يونس من اآلية ) ١١(



 

 عربيةلعلوم المجلة ا ٩٣ 
 هـ١٤٣٢ محرمعشر ثامن العدد ال

 . )١( الكالم في الصدارة لها إن إذ الهمزة؛ خصائص من المواضع هذه
 إلى اآليات هذه في الزمخشري رجوع إلى هشام وابن والمرادي حيان أبو أشار وقد
 .)٢ ()المفصل (في ذكره ما ومخالفته ، الجمهور مذهب
 في ذلك وقدر االستفهام، همزة بعد مقدر محذوف على عاطفة الواو أن  :الثاني الرأي
 : تعالى وقوله ،)٣( m  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©l  :تعالى قوله

m ®¬  «  ª  ©  ¨  §l )تعالى وقوله ،)٤ :  m  f e  d  c  b
  nm  l  k    j  i  h  gl )تعالى وقوله ،)٥:  m  Y   X  W  V  U  T  S

  ^]  \  [  Zl )٦(، تعالى وقوله : m h  g  fl)تعالى وقوله ،)٧ : 
mdg  f  e  l)تعالى وقوله ،)٨ : m  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó Ò

Ý   Ü  Û  Ú  Ùl )همزة بعد واقعة جملة عليه المعطوف جعل إذ ،)٩ 
 ،)١١(الرازي المواضع بعض في التقدير هذا في ووافقه ،)١٠(الهمزة فتتصدر االستفهام
 أنه مع )١٥(لمواضعا أحد في حيان وأبو ،)١٤(والبيضاوي )١٣(والزملكاني ،)١٢(الهمذاني والمنتجب

                                                 
  . ٤/٤٦٣، ٣٥١، ٢/١٣٤: الكشاف : ينظر ) ١(
  . ٢٣: ، مغني اللبيب ٣١: ، الجنى الداني ٣٤٧، ٧/٢٥١، ١/٤٩٢: البحر المحيط : ينظر ) ٢(
 ) . ٨٧(سورة البقرة من اآلية ) ٣(
 ) . ١٠٠(سورة البقرة من اآلية ) ٤(
 ) . ٢٦(سورة السجدة من اآلية ) ٥(
 ) . ٩(سورة سبأ من اآلية ) ٦(
 ) . ٥٨(سورة الصافات اآلية ) ٧(
 ) . ٥(سورة الزخرف من اآلية ) ٨(
 ) . ٣١(سورة الجاثية اآلية ) ٩(
  . ٢٩٣، ٢٣٧، ٤/٤٥، ٥٧٠، ٣/٥١٦، ١٧١، ١/١٦٢: ينظر الكشاف ) ١٠(
   . ٩/٦١٨: التفسير الكبير : ينظر ) ١١(
  . ٣٤٦، ١/٣٣٢: الفريد : ينظر ) ١٢(
  .٣/٧٤: البحر المحيط :  ينظر )١٣(

   . ٨/٣١٦: هـ ينظر طبقات الشافعية الكبرى ٦٥١عبدالواحد بن عبدالكريم الزملكاني الشافعي ت : وهو 
  . ٨٦، ٥/١١، ٤/٢٢٣، ٩٦، ١/٩٣: أنوار التنزيل : ينظر ) ١٤(
  . ١/٤٦٨: البحر المحيط : ينظر ) ١٥(



 

 
 آراء الزمخشري في المفصَّل التي خالفها في الكشاف ٩٤

 عبدالعزيز بن محمد الحربي. د

 في  له معارضته مع )٢ ()المسالك أوضح (في هشام وابن ، )١(أخرى مواضع في عارضه قد
  .)٣(المغني

 أولهم جماعة رأي بأنه فذكر ابتداءً، للزمخشري القول هذا هشام ابن ونسب
 الفراء سبقه إذ القول، هذا إلى مسبوق الزمخشري ألن نظر؛ فيه قاله وما ،)٤(الزمخشري

 .)٥(الغزني إلى ونسب النحاس،و
m  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  : تعالى قوله تفسير عند الفراء يقول
  ^]l)األرض من أيديهم بين يرون فهم كانوا حيثما أنهم يعلمون أما : يقول: ( )٦ 
¿  m  Â  Á  À : تعالى قوله تفسير عند : النحاس ويقول. )٧( ) خلفهم الذي مثل والسماء

  ÃÄl )يقال ثم العذاب بكم ينزل أن أتأمنون : والتقدير محذوف، الكالم في: ( )٨ 
 همزة بعد المحذوف تقدير في الزمخشري فيكون ،)٩ ( )به آمنتم اآلن : بكم حل إذا لكم

  .الرأي هذا مبتدع وليس متابعاً االستفهام
 الهمزة بلق ما هو عليه المعطوف كون الوجهين إجازة إلى ذهب :  الثالث الرأي
 الهمزة بعد مقدر محذوف عليه المعطوف أن أو لتصدرها، العاطف؛ على الهمزة وتقدمت
m  Ï  : تعالى وقوله ،)١٠( m  ¾  ½  ¼  »l   :تعالى قوله تفسير في وذلك

  Ñ  Ðl)١٢(الوجهين من أياً يرجح ولم ، )١١(.  
                                                 

  . ٢٠٩، ٥١، ٨/٧ ،٧/٢٥١، ١١١، ٣/٧٤: ينظر البحر المحيط ) ١(
 . ٣/٣٩٧: أوضح المسالك : ينظر ) ٢(
  . ٢٣: مغني اللبيب : ينظر ) ٣(
  . ٢٢: ينظر السابق ) ٤(
  . ١٠٣٣: ، توضيح المقاصد ١٠١٧: ارتشاف الضرب : ينظر ) ٥(

 .هـ ٤٢١وهو محمد بن مسعود الغزني نحوي من أهل فارس له كتاب البديع ، وكتاب في التفسير ت 
  .١/٢٣٦:  ، كشف الظنون ١/٢٤٥: غية الوعاة ب: ينظر 

 ) . ٩(سورة سبأ من اآلية ) ٦(
   . ٢/٣٥٥: معاني القرآن ) ٧(
 ) . ٥١(سورة يونس من اآلية ) ٨(
 . ٢/٢٥٨: إعراب القرآن ) ٩(
 ) . ٨٣(سورة آل عمران من اآلية ) ١٠(
 ) . ١٦٥(سورة آل عمران من اآلية ) ١١(
  . ٤٣٦، ١/٣٨٠: ينظر الكشاف ) ١٢(



 

 عربيةلعلوم المجلة ا ٩٥ 
 هـ١٤٣٢ محرمعشر ثامن العدد ال

  : بعدها الجواب لرفع شرطية) ما (كون منع -١٧
 فعل وكان شرط جواب وقع إذا المضارع الفعل رفع) مفصلال (في الزمخشري أجاز
 ماضيين، أو مضارعين، يكونا أن من) إن (باب في الفعالن يخلو وال : ( يقول ماضياً، الشرط

 في وكذلك الجزم، إال فيهما فليس مضارعين كان فإذا . ماضياً واآلخر مضارعاً أحدهما أو
 : )١( زهير قال والرفع الجزم ففيه جزاء وقع فإذا شرطاً، وقع إذا أحدهما

 )٢() حرِمُ وال مالي غائبٌ ال : يقولُ       وإن أتاه خليلٌ يومَ مسألةٍ
 لهـا  المجـاور  الماضـي  فـي  أثرهـا  يظهـر  لـم  لمـا  الـشرط  أداة أن فهـي  الجـواب  رفع علة أما
 .)٣(الجواب وهو األبعد في يظهر لم الشرط فعل وهو

 المتأخرين بعض وتابعه ،)٤(الجرجاني بدالقاهرع رأي هو المضارع الفعل رفع وإجازة
 وأبي ،)٩(الحنبلي والبعلي ،)٨(والرضي ،)٧(مالك وابن ،)٦(الحاجب وابن ،)٥(األفاضل كصدر
  .)١٠(حيان

m  Q  P   O  N  M  L   K  J  : تعالى قوله إعراب عند) الكشاف (في وذهب
  UT  S  Rl)وجوابها) عملت (ياًماض شرطها فيكون شرطية) ما (كون منع إلى)١١ 

 لجعلها ماضياً الجواب كان لو بأنه وصرح موصولة، وجعلها) تود (وهو مرفوع مضارع فعل
). تود (الرتفاع شرطية؛) ما (تكون أن يصح وال : ( يقول القراءات، إحدى في كما شرطية،

 في كالم ال : قلت ؟)ودت (عبداهللا قراءة على شرطية تكون أن يصح فهل : قلت فإن

                                                 
،  ٣/٦٦: ، وفـي الكتـاب     ١٥٣: فـي ديوانـه      بيت من البسيط لزهير من قصيدة يمدح بها هرم بن سـنان ، وهـو              ) ١(

   . ٦٢٥: ، اإلنصاف ٢/٧٠: المقتضب 
  . ٤٣٩: المفصل ) ٢(
  . ٢/٢٤٤: ، اإليضاح في شرح المفصل ٤/١٤٥: التخمير : ينظر ) ٣(
  . ٢/١١٠٤: ينظر المقتصد ) ٤(
   . ٤/١٤٥:  التخمير :ينظر ) ٥(
  . ٣/٨٨٢: ، شرح المقدمة الكافية ٢/٢٤٤: اإليضاح في شرح المفصل : ينظر ) ٦(
   . ٣/١٥٨٤: شرح الكافية الشافية : ينظر ) ٧(
  . ٢/٢/٩٣٠: شرح الكافية : ينظر ) ٨(
 . ٢/٥٨٠: الفاخر : ينظر ) ٩(
  . ٢/٤٤٧: ينظر البحر المحيط ) ١٠(
 ) . ٣٠(اآلية سورة آل عمران من ) ١١(



 

 
 آراء الزمخشري في المفصَّل التي خالفها في الكشاف ٩٦

 عبدالعزيز بن محمد الحربي. د

 وحكم بعدها، المضارع الفعل رفع هو شرطية جعلها عدم تعليل فجعل. )١( ) هصحت
 سيبويه رأي  متابع هذا في وهو) المفصل (في اختاره عما ورجع الجواز، بعدم عليه

 الشرط، جواب في الواقع المضارع الفعل رفع جواز عدم في النحويين ومتقدمي والمبرد
   : زهير قول أوردوا لما ولهذا

 حرِمُ وال مالي غائبٌ ال : يقولُ        اه خليلٌ يومَ مسألةٍوإن أت
 وال مالي غائب ال : يقول : األصل في الكالم وأن والتأخير، التقديم على بأنه سيبويه أوله
 األصل وأن الجواب من الفاء حذف تقدير على المبرد وخرجه ،)٢(خليل أتاه إن حرم

 .)٣() فيقول(
 هو) الكشاف (إليه ذهب ما وعد الزمخشري، رأي فاختال إلى هشام ابن وأشار
 .)٤(الضعف عن البعيد األرجح الوجه غير على القراءة تخريج من لتحرجه الصواب؛
  : مفرداً) لو (بعد الواقعة) أنَّ (خبر مجيء لزوم -١٨
 أن يلزم فعل بعدها المقدر) لو (بعد) أنَّ (خبر أن إلى) المفصل (في الزمخشري ذهب
) أنَّ (في وجب الفعل ولطلبهما : ( فقال ،)لو (مع المقدر الفعل ليعوض فعالً؛ يكون
 لو: (قلت ولو ... ألكرمته جاءني زيداً أن لو : كقولك فعالً، خبرها يكون أن) لو (بعد الواقعة

 .)٧(والجندي ،)٦(يعيش ابن ووافقه ،)٥( )يجز لم) ألكرمته حاضري زيداً أنَّ
 من فيه لما الزم؛ وأنه ،)أنَّ(لـ خبراً الفعل وقوع إيجاب في فوافقه الحاجب ابن أما

 أجاز لكنه هنا، المشتق وقوع ومنع ،)لو (بعد المقدر الشرط لفعل اللفظية المشاكلة
m      È  Ç  Æ  Å  :  تعالى قوله في كما الفعل تقدير تعذر إذا خبراً الجامد المفرد وقوع

  Ë  Ê  Él)ووافقه ،)٩(األقالم بمعنى فعل وجود ملعد هنا؛ الفعل تقدير يمتنع إذ ؛)٨ 

                                                 
  . ١/٣٥٢الكشاف ) ١(
  . ٣/٦٦: ينظر الكتاب ) ٢(
  . ٢/٧٠: المقتضب : ينظر ) ٣(
  . ٧١٨: مغني اللبيب : ينظر ) ٤(
  . ٤٤٢: المفصل ) ٥(
  . ٩/١١: شرح المفصل : ينظر ) ٦(
   . ٤/١٨٣٥: اإلقليد : ينظر ) ٧(
 ). ٢٧(سورة لقمان من اآلية ) ٨(
  .٤١٢:  ، شرح الوافية ٣/١٠٠٣: ، شرح المقدمة الكافية ٢/٢٥٩: ي شرح المفصل اإليضاح ف: ينظر ) ٩(



 

 عربيةلعلوم المجلة ا ٩٧ 
 هـ١٤٣٢ محرمعشر ثامن العدد ال

  .)٢(واإلربلي )١(الرضي
 مجيء فأجازوا )٦(هشام وابن ،)٥(حيان وأبو ،)٤(واإلسفراييني ،)٣(مالك ابن وخالفه
 مالك ابن أما الجامد، بالمفرد اإلسفراييني وخصه ،)لو (بعد الواقعة) أن(لـ خبراً المفرد
  : )٧( الراجز بقول مستدالً المشتق في فأجازه

 لو أنَّ حيّاً مدركُ الفالحِ
  احِـــالعِبُ الرِّمـأدركه مُ

 على رد وأنه ذلك، إجازة الضايع ابن إلى ونسب ، هشام وابن حيان، أبو ووافقه
 .)٨( الزمخشري

 يدل ، المشتق الخبر إلى ينصرف عنده المنع بأن الزمخشري كالم المرادي تأول وقد
 الحاجب ابن يعترضه حتى للجامد يتعرض ولم) ألكرمته يحاضر زيداً أن لو(بـ تمثيله لذلك

 جامداً، فيها الخبر جاء التي اآليات من ذكره بما عليه ليرد مالك ابن أو عليه، ويستدركه
 ويعد  مفرد، فهو السالف بالبيت واستدالله مشتقاً الخبر مجيء من مالك ابن ذكره ما أما
 .)٩(الزمخشري على به يرد فال له، حكم ال الذي النادر من

 يكون أن يحتمل البيت أن إلى) اللبيب مغني (غير في هشام ابن أشار : وأقول
 .)١٠( المرادي إليه ذهب ما يؤيد وهذا الضرورة،
 لهما يتنبه لم الكريم القرآن من آيتان يرده الزمخشري رأي أن هشام ابن وذكر

 استدل الذي مالك ابن وال خبراً، المشتق وقوع المانع الحاجب ابن وال نفسه، الزمخشري

                                                 
   . ٢/٢/١٤٠٠: شرح الكافية : ينظر ) ١(
   . ٣٢٦: جواهر األدب : ينظر ) ٢(
 . ٣/١٦٣٧: شرح الكافية الشافية : ينظر ) ٣(
  . ٤٦٨: لباب اإلعراب : ينظر ) ٤(
  . ٤/١٩٠١: ارتشاف الضرب: ينظر ) ٥(
   . ٣٥٦: مغني اللبيب : ينظر ) ٦(
: ، وهمــا فــي شــرح الكافيــة الــشافية    ٣٣٣: بيتــان مــن مــشطور الرجــز نــسبا للبيــد بــن ربيعــة فــي ديوانــه       ) ٧(

   . ٣٥٧: ، مغني اللبيب ٤/١٩٠١: ، ارتشاف الضرب ٣/١٦٣٧
  . ٦/١٨٦: المقاصد الشافية : ينظر ) ٨(
  . ٢٨٢: الجنى الداني : ينظر ) ٩(
   . ١١٧: شرح قصيدة كعب بن زهير : ينظر ) ١٠(



 

 
 آراء الزمخشري في المفصَّل التي خالفها في الكشاف ٩٨

 عبدالعزيز بن محمد الحربي. د

 وقوله  ،)١(m  ³  ²       ±  °  ¯  ®l  : تعالى قوله وهما بالشعر، مجيئه على
  .)٢(m  r  q   p  o  n       m  ll  : تعالى

 بها اعترض قد وأنه عنه، تغب ولم الحاجب ابن ذكرها فقد األولى اآلية أما : وأقول
 بل شرطية، ليست فيها) لو (أن إلى أشار لكنه خبراً، المشتق تقدير منعه في عليه

  .)٣(الرضي ذلك إلى وأشار شرطية، كانت إذا فيها والكالم مصدرية
 فيكون مستقر، أو كائن : تقديره بمفرد يتعلق أن إما) عندنا (فالظرف الثانية اآلية أما
 الحاجب نالب دليالً فيكون) استقر (تقديره بفعل يتعلق أو هشام، ابن إليه ذهب لما مؤيداً
  .فعالً الخبر مجيء لزوم في

 خبر فيها جاء آيات ست الكريم القرآن في أن – اهللا رحمه – عضيمة الشيخ ذكر وقد
 .)٤( هشام ابن ذكره ما غير ومجروراً وجاراً ظرفاً) لو (بعد الواقعة) أن(

 .)٥( فيللسيرا - الشرطية) لو (بعد الواقعة) أن (خبر فعلية لزوم أعني – الرأي هذا ونسب
 ذلك ويتضح ، مشتقاً وقوعه وأجاز الجمهور مذهب إلى رجع فقد) الكشاف (في أما
m  Ê  É      È  Ç  Æ  Å   :تعالى قوله في – به يصرح لم وإن – المعنى تقديره من

  ÖÕ       Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ël)القراء اختالف فذكر ،)٦ 
  : بوجهين لرفعا وعلل ،)٧(ونصباً رفعاً) والبحر (في

 األشجار كون ثبت ولو : التقدير فيكون ومعمولها،) إنَّ (محل على بالعطف : أحدهما
  .أبحر بسبعة ممدوداً البحر وثبت أقالماً،

 حال في أقالم األشجار أن ولو : التقدير فيكون ، للحال والواو االبتداء على رفعه : الثاني
 .)٨(ممدوداً البحر كون

                                                 
 )  . ٢٠(سورة األحزاب من اآلية ) ١(
 ) . ١٦٨(سورة الصافات اآلية ) ٢(
 .  ٢/٢/١٤٠١:  ، شرح الكافية ٤١٣: شرح الوافية : ينظر ) ٣(
   . ١/١/٥٣٦: دراسات ألسلوب القرآن الكريم : ينظر ) ٤(
  . ٦/١٨٦: ، المقاصد الشافية ٣/١٩٣: ، المساعد ٢٨١ : ، الجنى الداني٤/١٩٠١: ارتشاف الضرب :ينظر ) ٥(
 ) . ٢٧(سورة لقمان من اآلية ) ٦(
  .٢/٣٤٧: ، النشر ٥٢٣: السبعة : ينظر . قرأ أبو عمرو ويعقوب بالنصب، والباقون بالرفع ) ٧(
  . ٣/٥٠١: الكشاف : ينظر ) ٨(
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  :الخاتمة
  : وهي النتائج بعض من إليه توصلت بما البحث هذا أختم

 يقوم من خصوصاً ومعتاد، مألوف أمر المتعددة كتبه في العالم آراء اختالف أن -١
 آراؤه كانت فإذا سنتين، من أكثر عليه أقام كالزمخشري كبير تفسير بتأليف
 ىعل الحال تقدم منع مسألة في كما التفسير هذا في متفرقة مواضع في تعددت
 ما تخالف فأن ،العطف حرف على االستفهام همزة وتقدم المعنوي، عاملها
  .يقع أن وحري وارد، أمر سنين قبل كتبه

 كتعليل) المفصل (في ما مخالفاً) الكشاف (في أوردها بآراء الزمخشري انفرد -٢
 صفة، العلم وإعراب ،)أنت(الضمير ووصف المكرر، بالعدل الصرف من) ثُالث (منع

 من تعريفاً أقل البيان عطف ومجيء ،)أل(بـ مقترن بغير اإلشارة اسم ووصف
 البيان، عطف مع العامل تكرار وجواز المشتق، من البيان عطف ومجيء المبين،
  .للخبرية أصالً االستفهامية) كم (وكون صوت، اسم) هاتِ (وجعل

 المتقدمين النحويين بعض لمتابعته) المفصل (في اآلراء بعض الزمخشري خالف -٣
 همزة بعد عليه معطوف وتقدير المعنوي، عاملها على الحال تقدم إجازته : وهي

  .االستفهام
 همزة تقدم ففي المتكررة المواضع بعض في الزمخشري آراء تعددت -٤

 من مواضع في يجزه ولم ،) المفصل (في أجازه العطف أحرف على االستفهام
 أجاز أخرى مواضع وفي ، ىأخر مواضع في إليه رجع ثم ، محذوفاً فقدر) الكشاف(

 ،) المفصل (في منعه المعنوي عاملها على الحال تقدم في وكما . الوجهين
 في لما ورجع منعه منه أخرى مواضع وفي ،)الكشاف (من مواضع في وأجازه

 ) .المفصل(
 في أورده عما ورجع) الكشاف (في ذكره فيما الجمهور الزمخشري وافق -٥

 بعده، علم إلى مضاف) ابن(بـ الموصوف المنادى بناء إجازة في وذلك) المفصل(
 الجملة ربط وإجازة الفتح، على االقتصار وعدم الضم على قبله بما متصل

 الحاضر، ضمير من الظاهر إبدال وإجازة  وحده، بالضمير حاالً الواقعة االسمية
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 .ماضياً الشرط كان إذا شرط جواب الواقع المضارع الفعل رفع ومنع
 فظهر) المفصل (في عنه) الكشاف (في الزمخشري رأي اختالف أسباب تنوعت -٦

  :منها أن لي
 التي المسائل في ظهوراً األسباب أكثر من وهذا إليها، يسبق لم بآراء انفراده  -أ 

  .مسائل تسع في ورد إذ فيها؛ آراؤه اختلفت
 حاالً الواقعة االسمية الجملة ربط جواز مسألة في كما الجمهور مذهب ترجيح  -ب 

 كان إذا الشرط جواب في الواقع المضارع الفعل رفع ومنع وحده، ربالضمي
  .ماضياً شرطه

 الشعر، على مقصور ضعيف وجه على المتواترة القراءة تخريج من تحرجه  -ج 
 الواقع المضارع الفعل يرتفع لئال عمران؛ آل آية في شرطية) ما (كون كمنعه
 ألجاز شاذة القراءة نتكا لو بأنه تصريحه مع موصولة جعلها ولذا ، شرط جواب

  .الشعر على به يقتصر ما على تخريجها
 الرازي، الدين كفخر له الخالفين العلماء بعض في الزمخشري تأثير قوة     -٧

 ما فيها خالف التي اآلراء أغلب في وافقوه إذ والبيضاوي؛ الهمذاني، والمنتجب
 ) .المفصل (في ذكره

) المفصل (خصوصاً المتعددة، كتبه في يالزمخشر آراء بتتبع العلماء عناية      -٨
 وابن والمرادي، حيان، أبو بعده واقتفاها مالك، ابن طريقة وهذه ،)الكشاف(و

  .اهللا رحمه عضيمة والشيخ والبغدادي، والدماميني، والزركشي، هشام،
@    @    @ 
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  :والمراجع المصادر

 . الباز مصطفى نزار مكتبة إبراهيم، المنعم عبد : تحقيق للسيوطي، القرآن علوم في اإلتقان -

 رجب :  الدكتور ودراسة تحقيق األندلسي، حيان ألبي العرب لسان من الضرب ارتشاف  -

 هـ١٤١٨ األولى الطبعة الخانجي، مكتبة التواب، عبد رمضان :  الدكتور مراجعة محمد عثمان

  .م١٩٩٨

 محسن :  والدكتور البركاتي، اهللا بدع :  الدكتور تحقيق للكيشي، اإلعراب علم إلى اإلرشاد  -

  .م١٩٩٠ هـ ١٤١٠ األولى الطبعة القرى، أم جامعة نشر العميري سالم بن

 في العربي البيان دار الزبيدي، عبدالكريم محمد : الدكتور تحقيق للتفتازاني، الهادي إرشاد -

  .م١٩٨٥ هـ١٤٠٥ األولى الطبعة جدة،

 العربي العلمي المجمع مطبوعات البيطار، بهجة محمد : قيقتح األنباري، البن العربية أسرار -

  .بدمشق

 األولى الطبعة الرسالة، مؤسسة الفتلي، الحسين عبد تحقيق السراج، البن النحو في األصول -

  .م١٩٨٥ هـ١٤٠٥

 مكتبة العثيمين، عبدالرحمن : الدكتور تحقيق ، خالوية البن وعللها السبع القراءات إعراب -

  .م١٩٩٢ هـ١٤١٣ األولى، الطبعة الخانجي،

  .م ١٩٨٩ هـ١٤٠٩ الثالثة، الطبعة زاهد غازي زهير : الدكتور تحقيق للنحاس القرآن إعراب -

 الدارويش، كتة أبو علي أحمد محمود : الدكتور ودراسة تحقيق للجندي، المفصل شرح اإلقليد -

  .م٢٠٠٢ هـ١٤٢٣ اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة نشر

   األولى الطبعة الخانجي، مكتبة الطناحي، محمد محمود :  الدكتور تحقيق الشجري، ابن أمالي -

  .م١٩٩٢ هـ١٤١٣

 المكتبة الحميد، عبد الدين محي محمد تحقيق األنباري، البن الخالف مسائل في اإلنصاف -

  .م١٩٨٧ هـ١٤٠٧  العصرية

 إحياء دار المرعشلي، عبدالرحمن محمد : تقديم للبيضاوي، التأويل وأسرار التنـزيل أنوار -

  .العربي التراث

 الدين محي محمد تحقيق األنصاري، هشام البن مالك ابن ألفية إلى المسالك أوضح -

  .العصرية المكتبة عبدالحميد،
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  الثانية الطبعة العلوم، دار فرهود، شاذلي حسن : تحقيق الفارسي، علي ألبي العضدي اإليضاح  -

  .م١٩٨٨ هـ١٤٠٨

 وزارة نشر العليلي، بناي موسى : الدكتور تحقيق الحاجب، البن المفصل شرح في اإليضاح  -

  .العراقية بالجمهورية الدينية والشؤون األوقاف

 دار وآخرين، الموجود، عبد أحمد عادل الشيخ تحقيق األندلسي، حيان ألبي المحيط البحر -

  .م١٩٩٣ هـ١٤١٣ األولى ،الطبعة العلمية الكتب

 الطبعة الفكر، دار إبراهيم، الفضل أبو محمد : تحقيق للزركشي، القرآن علوم في البرهان -

  .م١٩٨٠ هـ١٤٠٠ الثالثة

 إبراهيم، الفضل أبو محمد : تحقيق للسيوطي، والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة بغية -

  .العصرية المكتبة

 الحلبي البابي عيسى نشر البجاوي، علي تحقيق ،العكبري البقاء ألبي القران إعراب في التبيان -

  .وشركاه

 العميري، سالم محسن عادل : إعداد الخوارزمي، األفاضل لصدر الجمل شرح في العلل ترشيح -

  .م١٩٩٨ هـ١٤١٩ القرى أم جامعة نشر

 بركات، كامل محمد :  الدكتور له وقدم حققه مالك، البن المقاصد وتكميل الفوائد تسهيل -

  .م١٩٦٧ هـ١٣٨٧ العربي الكاتب دار

 الرحمن عبد بن محمد :  الدكتور تحقيق للدماميني، الفوائد تسهيل على الفرائد تعليق -

  .م١٩٨٣ هـ١٤٠٣ األولى الطبعة المفدى،

  .م١٩٩٧ هـ١٤١٧ الثانية الطبعة العربي، التراث إحياء دار  الرازي، الدين لفخر الكبير التفسير -

 الشيخ، آل محمد بن اهللا عبد :  الدكتور تحقيق للعالئي، العموم صيغ تنقيح يف الفهوم تلقيح -

  .م١٩٨٣ هـ١٤٠٣ األولى الطبعة

 وآخرين، فاخر علي د. أ وتحقيق دراسة الجيش، لناظر القواعد تسهيل بشرح القواعد تمهيد -

  .م٢٠٠٧ هـ١٤٢٨ األولى الطبعة ، السالم دار

 :  الدكتور ودراسة تحقيق للمرادي، مالك ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح -

  .م٢٠٠١ هـ١٤٢٢ األولى الطبعة العربي، الفكر دار سليمان عبدالرحمن

 الطبعة األمل، ودار الرسالة مؤسسة الحمد، توفيق علي :  الدكتور تحقيق للزجاجي، الجمل -
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  .م١٩٨٤ هـ١٤٠٤  األولى

 دار عبداهللا، عبدالغني يسري : وتحقيق ودراسة شرح الجرجاني، لعبدالقاهر النحو في الجمل -

  .م١٩٩٠ هـ١٤١٠ األولى الطبعة العلمية، الكتب

 نديم ومحمد قباوة، الدين فخر :  الدكتور تحقيق للمرادي، المعاني حروف في الداني الجنى -

  .م١٩٩٢ هـ١٤١٣ األولى الطبعة العلمية، الكتب دار فاضل،

 نيل، أحمد حامد :  الدكتور تحقيق اإلربلي، الدين لعالء العرب المك معرفة في األدب جواهر - 

  .م١٩٨٣ هـ١٤٠٣ السعادة مطبعة

 مكتبة هارون، السالم عبد : تحقيق البغدادي، القادر لعبد العرب لسان لباب ولب األدب خزانة -

  .م١٩٨٩ هـ١٤٠٩ الثالثة الطبعة الخانجي

  .العربي الكتاب دار النجار، يعل بن محمد : تحقيق جني، البن الخصائص -

  .القاهرة الحديث دار عضيمة، عبدالخالق لمحمد الكريم القرآن ألسلوب دراسات -

 وآخرين، معوض محمد علي : تحقيق الحلبي، للسمين المكنون الكتاب علم في المصون الدر -

  .م١٩٩٤ هـ١٤١٤ األولى الطبعة العلمية، الكتب دار الباز، مكتبة توزيع

 الطبعة الخانجي، مكتبة شاكر، محمد محمود : تعليق الجرجاني، القاهر لعبد اإلعجاز ئلدال -

  .م١٩٨٩ هـ١٤١٠ الثانية

  . م١٩٤٤ هـ١٣٦٣ القاهرة الكتب دار ثعلب، بشرح سلمى أبي بن زهير ديوان -

 ويتية،الك اإلعالم وزارة إصدار عباس، إحسان :  الدكتور وحققه له قدم ،ربيعة بن لبيد ديوان -

  .م١٩٨٤ الثانية الطبعة الكويت، حكومة مطبعة

  الثانية الطبعة المعارف، دار ضيف، شوقي :  الدكتور تحقيق مجاهد، البن القراءات في السبعة -

 بدوي محمد :  والدكتور السيد، الرحمن عبد :  الدكتور تحقيق مالك، البن التسهيل شرح -

  .م١٩٩٠ هـ١٤١٠ األولى الطبعة هجر، دار المختون،

 أم جامعة نشر عرب، عمر محمد سلوى : الدكتور تحقيق خروف، البن الزجاجي جمل شرح -

  .هـ١٤١٩ القرى

 اسم ذكر دون من جناح أبو صاحب :  الدكتور تحقيق عصفور، البن الزجاجي جمل شرح -

  .النشر سنة أو الدار،

 الدين محي محمد : عناية ي،األنصار هشام البن العرب كالم معرفة في الذهب شذور شرح -
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  .الفكر دار عبدالحميد،

 الدوري، عبدالرحمن عدنان : الدكتور تحقيق مالك، البن الالفظ وعدة الحافظ عمدة شرح -

  .م١٩٧٧ هـ١٣٩٧ بغداد العاني مطبعة العراقية، األوقاف وزارة نشر

 محمود : لدكتورا ومراجعة وتحقيق ضبط األنصاري، هشام البن زهير بن كعب قصيدة شرح -

  .م١٩٨٤ هـ١٤٠٤ الثالثة الطبعة القرآن، علوم مؤسسة ناجي، أبو حسن

 مصري، بشير يحيى : والدكتور الحفظي، محمد حسن : الدكتور تحقيق للرضي، الكافية شرح -

 .م١٩٩٣ هـ١٤١٣ األولى الطبعة اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة نشر

 أم جامعة نشر هريدي، المنعم عبد :  الدكتور تحقيق الك،م البن الشافية الكافية شرح -

  .م١٩٨٢ هـ١٤٠٢ األولى الطبعة للتراث، المأمون دار القرى،

 العامة المصرية الهيئة وآخرين، عبدالتواب رمضان : الدكتور تحقيق للسيرافي، الكتاب شرح -

  .م١٩٨٦ للكتاب

 العلمية، الكتب دار علي، سيد وعلي مهدلي، حسن أحمد : تحقيق للسيرافي، الكتاب شرح -

  .م٢٠٠٨ هـ١٤٢٩ األولى، الطبعة

 عبدالرحمن :  الدكتور تحقيق الخوارزمي، األفاضل لصدر بالتخمير الموسوم المفصل شرح -

  .م١٩٩٠ األولى الطبعة اإلسالمي، الغرب دار العثيمين،

  .النشر سنة ذكر دون من الكتب، عالم يعيش، البن المفصل شرح -

 مخيمر، العاطي عبد جمال :  الدكتور ودراسة تحقيق الحاجب، البن الكافية المقدمة شرح -

  .م١٩٩٧ هـ١٤١٨ األولى الطبعة الباز، مصطفى نزار مكتبة

 العليلي، بناء موسى : الدكتور وتحقيق دراسة الحاجب، البن الكافية نظم الوافية شرح -

  .م١٩٨٠ هـ١٤٠٠ النجف، في اآلداب مطبعة

 ، م٢٠٠١ هـ١٤٢٢ األولى الطبعة العجلي، شمران : الدكتور تحقيق ، للكرماني القراءات واذش -

  .لبنان بيروت البالغ، مؤسسة

  .م١٩٩٨ هـ١٤١٩ والتوزيع، للنشر الدولية األفكار بيت ،البخاري صحيح -

 . م١٩٩٨هـ ١٤١٩أبو صهيب الكرمي، بيت األفكار الدولية : ، اعتنى به صحيح مسلم -

 دار الحلو، الفتاح وعبد الطناحي، محمد محمود : تحقيق للسبكي، الكبرى الشافعية طبقات -

  .م١٩٩٢ هـ١٤١٣ الثانية الطبعة هجر،
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 بنصر، علوي محمد : تحقيق القرافي، الدين لشهاب والعموم الخصوص في المنظوم العقد -

  .م١٩٩٧ هـ١٤١٨ المغربية بالمملكة اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة نشر

 العلمية، الكتب دار براجشتراسر، . ج بنشره عني الجزري، البن القراء طبقات في النهاية غاية -

  .م١٩٨٢ هـ١٤٠٢ الثالثة الطبعة

 خسارة، محمد ممدوح : الدكتور تحقيق الحنبلي، للبعلي عبدالقاهر جمل شرح الفاخر -

  .م ٢٠٠٢ هـ١٤٢٣ األولى ةالطبع بالكويت، واآلداب والفنون للثقافة الوطني المجلس

 النمر حسن محمد :  الدكتور تحقيق الهمذاني، للمنتجب المجيد القران إعراب في الفريد -

  .م١٩٩١ هـ١٤١١ األولى الطبعة الدوحة الثقافة دار مخيمر، علي فؤاد : والدكتور

 الوفاء ردا مكتبة نجم، عبداهللا طارق : الدكتور تحقيق الحاجب، ابنل النحو في الكافية -

  .م١٩٨٦ هـ١٤٠٧ األولى الطبعة بجدة،

 الثالثة الطبعة الخانجي، مكتبة هارون، محمد السالم عبد : وتحقيق شرح لسيبويه، الكتاب -

 .م١٩٨٨  هـ١٤٠٨

  .النشر تاريخ ذكر دون من العربي الكتاب دار للزمخشري، الكشاف -

  .م١٩٩٢ هـ١٤١٣ العلمية الكتب دار خليفة، حاجي والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف-

 عبدالرحمن،دار عبدالوهاب الدين بهاء : وتحقيق دراسة اإلسفراييني، الدين لتاج اإلعراب لباب -

  .م١٩٨٤ هـ١٤٠٥ األولى الطبعة الرفاعي،

 : طليمات،والدكتور مختار غازي : تحقيق العكبري، البقاء ألبي واإلعراب البناء علل في اللباب -

 المعاصر الفكر دار بدبي، والتراث للثقافة الماجد جمعة مركز مطبوعات بهان،ن عبداإلله

  .م١٩٩٥ هـ١٤١٦

 الثانية الطبعة العربية، النهضة ومكتبة الكتب، عالم مؤمن، حامد : تحقيق جني، البن اللمع -

  .م١٩٨٥ هـ١٤٠٥

  .بمصر المعارف دار ضيف، شوقي : للدكتور النحوية المدارس  -

 الرسالة مؤسسة محمود، حسني محمود : للدكتور العربي النحو تاريخ في البغدادية المدرسة -

 ، م١٩٨٦ هـ١٤٠٧ األولى الطبعة عمار، ودار

 بن عبداهللا : وتعليق تحقيق األندلسي، عطية البن العزيز الكتاب تفسر في الوجيز المحرر -

 اإلسالمي، الكتاب ودار لعربيا الفكر دار إبراهيم، سيد عبدالعال والسيد األنصاري، إبراهيم



 

 
 آراء الزمخشري في المفصَّل التي خالفها في الكشاف ١٠٦

 عبدالعزيز بن محمد الحربي. د

  .النشر سنة ذكر دون الثانية، الطبعة

 .النشر سنة ذكر دون من الكتب، عالم خالويه، البن البديع كتاب من القران شواذ في مختصر -

 جامعة بركات، كامل محمد :  الدكتور تحقيق عقيل، البن الفوائد تسهيل على المساعد -

  .م١٩٨٠ هـ١٤٠٠ ) حاليا القرى أم ( كرمةالم مكة فرع العزيز عبد الملك

 دار السواس، ياسين :  الدكتور تحقيق القيسي، طالب أبي بن لمكي القران إعراب مشكل -

  .النشر سنة ذكر دون من للتراث، المأمون

  الدار اسم ذكر دون من النجار، علي ومحمد نجاتي يوسف أحمد : تحقيق ،للفراء القرآن معاني -

  .رالنش سنة أو

 األولى الطبعة الخانجي، مكتبة قراعة، محمود هدى : تحقيق األوسط، لألخفش القرآن معاني -

  .م١٩٩٠ هـ١٤١١

 علي: أحاديثه خرج شلبي، عبده الجليل عبد : الدكتور تحقيق للزجاج، وإعرابه القرآن معاني -

  .م١٩٩٤ هـ١٤١٤ األولى الطبعة القاهرة، الحديث دار محمد، الدين جمال

 األوقاف وزارة السلفي، عبدالمجيد حمدي : أحاديثه وخرج حققه للطبراني، الكبير المعجم -

  .م١٩٧٨ هـ١٣٩٨ األولى الطبعة  ببغداد، األمة مطبعة العراقية، بالجمهورية الدينية والشؤون

 المبارك مازن : الدكتور عليه وعلق حققه هشام، البن األعاريب كتب عن اللبيب مغني -

  .م١٩٩٢ هـ١٤١٢ األولى الطبعة الفكر دار وآخران،

 العلمية، الكتب دار هنداوي، عبدالحميد : الدكتور له وقدم حققه للسكاكي، العلوم مفتاح -

  .م٢٠٠٠ هـ١٤٢٠ األولى الطبعة

 الهالل، ومكتبة دار ملحم، بو علي :  الدكتور تقديم للزمخشري، اإلعراب صنعة في لمفصلا -

  .م١٩٩٣ األولى الطبعة بيروت،

 :  الدكتور تحقيق الشاطبي، إسحاق ألبي الكافية الخالصة شرح في الشافية المقاصد -

  .م٢٠٠٧ هـ١٤٢٨ األولى الطبعة القرى، أم جامعة وآخرين، العثيمين عبدالرحمن

 وزارة نشر المرجان، بحر كاظم : تحقيق الجرجاني، القاهر لعبد اإليضاح شرح في المقتصد -

  .م١٩٨٢ للنشر الرشيد دار العراقية، بالجمهورية مواإلعال الثقافة

 من بيروت، الكتب، عالم عضيمة، الخالق عبد محمد : تحقيق المبرد، العباس ألبي المقتضب -

  .النشر سنة ذكر دون
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 دار الجويني، الصاوي مصطفى الدكتور ،إعجازه وبيان القرآن تفسير في الزمخشري منهج -

  .الثةالث الطبعة بمصر، المعارف

 دامرجي، سالم وبن الشويمي، مصطفى : له وقدم حققه السراج، البن النحو في الموجز -

  .م١٩٦٥ هـ١٣٨٥  الطبعة والنشر، للطباعة بدران مؤسسة

  .النشر سنة ذكر دون من العربي، الكتاب دار الجزري، البن العشر القراءات في النشر -

  .م١٩٧٧ هـ١٣٩٧ صادر، دار عباس، إحسان : الدكتور قهحق ،الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات -
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